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Amendamentul 1
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 24, 227, 258 și 
260 din TFUE,

– având în vedere articolele 24, 227, 228,
258 și 260 din TFUE,

Or. en

Amendamentul 2
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene a 
devenit obligatorie din punct de vedere 
juridic odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona;

Or. de

Amendamentul 3
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Α. întrucât dreptul cetățenilor de a adresa 
petiții Parlamentului European a fost 
menționat în tratat de la intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Maastricht la 1 noiembrie 
1993;

Α. întrucât dreptul cetățenilor de a adresa 
petiții Parlamentului European a fost 
menționat în tratat de la intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Maastricht la 1 noiembrie 
1993, cu scopul de a-l garanta;
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Or. el

Amendamentul 4
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât dreptul cetățenilor de a adresa 
petiții Parlamentului European a fost
menționat în tratat de la intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Maastricht la 1 noiembrie 
1993;

A. întrucât dreptul cetățenilor de a adresa 
petiții Parlamentului European era deja
menționat în tratat de la intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Maastricht la 1 noiembrie 
1993;

Or. de

Amendamentul 5
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât – sub rezerva protocolului 30 
din tratat – Carta drepturilor fundamentale 
a devenit obligatorie în mod legal de la
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona la 1 decembrie 2009; întrucât 
Tratatul de la Lisabona stabilește, de 
asemenea, baza legală pentru ca UE să 
adere la Convenția Europeană privind 
Drepturile Omului, precum și la inițiativa 
cetățenilor europeni;

B. întrucât – sub rezerva dispozițiilor 
protocolului 30 din tratat – Carta 
drepturilor fundamentale a devenit 
obligatorie din punct de vedere juridic 
odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona la 1 decembrie 2009; întrucât 
Tratatul de la Lisabona stabilește, de 
asemenea, baza juridică pentru ca UE să 
adere la Convenția Europeană privind 
Drepturile Omului și, alături de inițiativa 
cetățenească, creează pentru prima dată 
un instrument al democrației directe la 
nivel european;

Or. de
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Amendamentul 6
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât – sub rezerva protocolului 30 
din tratat – Carta drepturilor 
fundamentale a devenit obligatorie în mod 
legal de la intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona la 1 decembrie 2009;
întrucât Tratatul de la Lisabona stabilește, 
de asemenea, baza legală pentru ca UE să 
adere la Convenția Europeană privind 
Drepturile Omului, precum și la inițiativa
cetățenilor europeni;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona instituie 
inițiativa cetățenească și stabilește, de 
asemenea, baza juridică pentru ca UE să 
adere la Convenția Europeană privind 
Drepturile Omului;

Or. de

Amendamentul 7
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Regulamentul privind inițiativa 
cetățenilor europeni intră în vigoare la 1 
aprilie 2012 și întrucât Parlamentul are 
răspunderea de a organiza audierile publice 
pentru inițiativele de succes care au 
garantat peste un milion de semnături 
pentru minimum șapte state membre;

C. întrucât Regulamentul privind inițiativa 
cetățenilor europeni a intrat în vigoare la 1 
aprilie 2012 și întrucât Parlamentul are 
răspunderea de a organiza audierile publice 
pentru inițiativele de succes care au 
garantat peste un milion de semnături 
pentru minimum șapte state membre;

Or. en

Amendamentul 8
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia pentru petiții are 
obligația să revizuiască constant și, atunci 
când este posibil, să își consolideze rolul, 
în special în ceea ce privește dezvoltarea 
principiilor demografice și întrucât în 
activitatea sa obișnuită Comisia pentru 
petiții lucrează îndeaproape cu Comisia, 
acționând ca „supraveghetor al 
Tratatului”, care definește rolul Comisiei 
și îl împiedică să intervină în problemele 
care nu sunt acoperite de legislația UE;

D. întrucât Comisia pentru petiții are 
obligația să revizuiască constant și, atunci 
când este posibil, să își consolideze rolul, 
în special în ceea ce privește dezvoltarea 
principiilor democratice și întrucât în 
activitatea sa obișnuită Comisia pentru 
petiții lucrează îndeaproape cu Comisia, a 
cărei sarcină este să se asigure că 
legislația UE este pe deplin respectată, în 
literă și spirit, de statele membre;

Or. en

Amendamentul 9
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia pentru petiții are 
obligația să revizuiască constant și, atunci 
când este posibil, să își consolideze rolul, 
în special în ceea ce privește dezvoltarea 
principiilor demografice și întrucât în 
activitatea sa obișnuită Comisia pentru 
petiții lucrează îndeaproape cu Comisia, 
acționând ca „supraveghetor al 
Tratatului”, care definește rolul Comisiei și 
îl împiedică să intervină în problemele care 
nu sunt acoperite de legislația UE;

D. întrucât Comisia pentru petiții are 
obligația să revizuiască constant și, atunci 
când este posibil, să își consolideze rolul, 
în special în ceea ce privește dezvoltarea 
principiilor democratice și întrucât în 
activitatea sa obișnuită Comisia pentru 
petiții lucrează îndeaproape cu Comisia în 
calitatea sa de „gardian al Tratatului”, care 
definește rolul Comisiei și o împiedică să 
intervină în problemele care nu sunt 
acoperite de legislația UE; de asemenea, 
Comisia pentru petiții lucrează mână în 
mână cu Ombudsmanul European, cu 
alte comisii ale PE, cu organe, agenții și 
rețele, precum și statele membre;

Or. es
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Amendamentul 10
Michael Cashman
Victor Boștinaru
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia pentru petiții are 
obligația să revizuiască constant și, atunci 
când este posibil, să își consolideze rolul, 
în special în ceea ce privește dezvoltarea 
principiilor demografice și întrucât în 
activitatea sa obișnuită Comisia pentru 
petiții lucrează îndeaproape cu Comisia, 
acționând ca „supraveghetor al 
Tratatului”, care definește rolul Comisiei și 
îl împiedică să intervină în problemele care 
nu sunt acoperite de legislația UE;

D. întrucât Comisia pentru petiții are 
obligația să revizuiască constant și, atunci 
când este posibil, să își consolideze rolul, 
în special în ceea ce privește dezvoltarea 
principiilor democratice; întrucât o mai 
mare participarea a cetățenilor la 
procesul decizional al UE îmbunătățește 
transparența și responsabilitatea și 
întrucât în activitatea sa obișnuită Comisia 
pentru petiții lucrează îndeaproape cu 
Comisia în calitatea sa de „gardian al 
Tratatului”, care definește rolul Comisiei și 
o împiedică să intervină în problemele care 
nu sunt acoperite de legislația UE;

Or. en

Amendamentul 11
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia pentru petiții are 
obligația să revizuiască constant și, atunci 
când este posibil, să își consolideze rolul, 
în special în ceea ce privește dezvoltarea 
principiilor demografice și întrucât în 
activitatea sa obișnuită Comisia pentru 
petiții lucrează îndeaproape cu Comisia, 
acționând ca „supraveghetor al 
Tratatului”, care definește rolul Comisiei 
și îl împiedică să intervină în problemele 
care nu sunt acoperite de legislația UE;

D. întrucât Comisia pentru petiții are 
obligația să revizuiască constant și, atunci 
când este posibil, să își consolideze rolul, 
în special în ceea ce privește dezvoltarea 
principiilor democratice și întrucât în 
activitatea sa obișnuită Comisia pentru 
petiții lucrează îndeaproape cu Comisia în 
calitatea sa de „gardian al Tratatului”;
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Or. de

Amendamentul 12
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât își exprimă satisfacția cu 
privire la crearea ghișeului unic destinat 
cetățenilor care doresc să obțină 
informații sau să depună o cerere sau 
plângere prin intermediul portalului 
„Drepturile dumneavoastră în Uniunea 
Europeană”;

Or. el

Amendamentul 13
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. salută deciziile Curții de Justiție a 
Uniunii Europene cu privire la 
interpretarea articolului 51 din Carta 
drepturilor fundamentale, conform căreia 
organele statelor membre sunt obligate de 
drepturile prioritare ale Uniunii, inclusiv 
atunci când intenționează să limiteze prin 
dispoziții naționale libertăți fundamentale 
garantate de TFUE;

Or. de

Amendamentul 14
Kinga Göncz
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât cetățenii și rezidenții europeni 
au așteptări legale ca, pentru problemele 
pe care le ridică Comisiei pentru petiții, să 
se găsească o soluție în cadrul legal al 
Uniunii Europene, pe care le-au avut în 
vedere pentru a-și apăra mediul lor
natural, sănătatea, libertatea circulației, 
demnitatea și drepturile fundamentale;

E. întrucât cetățenii și rezidenții europeni 
doresc în mod legitim ca la problemele pe 
care le aduc la cunoștința Comisiei pentru 
petiții să se găsească o soluție în cadrul 
legal al Uniunii Europene, de la care se 
așteaptă să le apere mediul natural, 
sănătatea, libertatea de circulație, 
demnitatea și drepturile și libertățile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 15
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât cetățenii și rezidenții europeni 
au așteptări legale ca, pentru problemele 
pe care le ridică Comisiei pentru petiții, să 
se găsească o soluție în cadrul legal al 
Uniunii Europene, pe care le-au avut în 
vedere pentru a-și apăra mediul lor
natural, sănătatea, libertatea circulației, 
demnitatea și drepturile fundamentale;

E. întrucât cetățenii și rezidenții europeni 
doresc în mod legitim ca la problemele pe 
care le aduc la cunoștința Comisiei pentru 
petiții să se găsească, într-un termen 
rezonabil, o soluție în cadrul legal al 
Uniunii Europene, de la care se așteaptă să 
le apere mediul natural, sănătatea, 
libertatea de circulație, demnitatea și 
drepturile fundamentale;

Or. de

Amendamentul 16
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât cetățenii și rezidenții europeni 
au așteptări legale ca, pentru problemele 
pe care le ridică Comisiei pentru petiții, să 
se găsească o soluție în cadrul legal al 
Uniunii Europene, pe care le-au avut în 
vedere pentru a-și apăra mediul lor
natural, sănătatea, libertatea circulației, 
demnitatea și drepturile fundamentale;

E. întrucât cetățenii și rezidenții europeni 
doresc în mod legitim ca la problemele pe 
care le aduc la cunoștința Comisiei pentru 
petiții să se găsească o soluție în cadrul 
legal al Uniunii Europene, de la care se 
așteaptă să le apere drepturile de cetățeni 
ai Uniunii și, în special, mediul natural, 
sănătatea, libertatea de circulație, 
demnitatea și drepturile fundamentale;

Or. de

Amendamentul 17
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Considerentul Εa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Εa. întrucât instituțiile europene trebuie 
să furnizeze mai multe informații și să fie 
mai transparente în relația lor cu cetățenii 
europeni;

Or. el

Amendamentul 18
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numărul depunerilor de petiții
de către cetățeni la Parlamentul 
European continuă să crească și întrucât 
Comisia pentru petiții ar trebui să rămână 
punctul principal de contact în cadrul 
Parlamentului European în ceea ce 
privește acuzațiile de încălcare a 
drepturilor colective și individuale;

F. întrucât 998 de petiții au fost declarate 
admisibile și, din acestea, 649 au fost 
transmise comisiei pentru examinare 
suplimentară în temeiul articolelor 258 și 
260 din tratat, iar 416 petiții au fost 
declarate inadmisibile;



AM\902727RO.doc 11/57 PE489.586v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 19
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numărul depunerilor de petiții
de către cetățeni la Parlamentul European 
continuă să crească și întrucât Comisia 
pentru petiții ar trebui să rămână punctul 
principal de contact în cadrul 
Parlamentului European în ceea ce privește 
acuzațiile de încălcare a drepturilor 
colective și individuale;

F. întrucât numărul petițiilor adresate de 
cetățeni Parlamentului European continuă 
să crească și întrucât Comisia pentru petiții 
ar trebui să rămână punctul principal de 
contact în cadrul Parlamentului European 
în ceea ce privește acuzațiile formulate de 
cetățeni cu privire la încălcarea
drepturilor colective și individuale sau 
neaplicarea corespunzătoare a legislației 
UE;

Or. en

Amendamentul 20
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât numărul depunerilor de petiții
de către cetățeni la Parlamentul European 
continuă să crească și întrucât Comisia 
pentru petiții ar trebui să rămână punctul 
principal de contact în cadrul 
Parlamentului European în ceea ce privește 
acuzațiile de încălcare a drepturilor 
colective și individuale;

F. întrucât numărul petițiilor adresate de 
cetățeni Parlamentului European continuă 
să crească, 998 de petiții fiind declarate 
admisibile și 416 inadmisibile, și întrucât 
Comisia pentru petiții ar trebui să rămână 
punctul principal de contact în cadrul 
Parlamentului European în ceea ce privește 
acuzațiile de încălcare a drepturilor 
colective și individuale;

Or. fr
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Amendamentul 21
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât procedura de depunere a 
unei petiții poate fi complementară altor 
instrumente europene puse la dispoziția 
cetățenilor, precum posibilitatea de a 
adresa plângeri Ombudsmanului 
European sau Comisiei Europene;

Or. es

Amendamentul 22
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. considerând că oamenii și comisiile 
locale, precum și asociațiile voluntare și 
întreprinderile, sunt bine poziționate pentru 
a evalua eficiența legislației europene, 
astfel cum le este aplicabilă, și pentru a 
semnala posibilele breșe care trebuie 
analizate pentru a asigura o punere în 
aplicare mai bună și comparabilă a 
legislației UE în toate statele membre;

G. întrucât numărul petițiilor declarate 
inadmisibile a rămas semnificativ în 2011, 
indicând din nou faptul că Parlamentul 
ar trebui să își intensifice eforturile de a-i 
informa pe cetățeni cu privire la limitele 
competențelor Parlamentului în ceea ce 
privește dreptul de a adresa petiții și 
întrucât oamenii și comisiile locale, 
precum și asociațiile voluntare și 
întreprinderile sunt în măsură să evalueze
eficiența legislației europene, în forma în 
care li se aplică, și să semnaleze posibilele 
deficiențe care trebuie analizate pentru a 
asigura o punere în aplicare mai bună și 
comparabilă a legislației UE în toate statele 
membre;

Or. en
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Amendamentul 23
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. considerând că oamenii și comisiile 
locale, precum și asociațiile voluntare și 
întreprinderile, sunt bine poziționate pentru 
a evalua eficiența legislației europene, 
astfel cum le este aplicabilă, și pentru a 
semnala posibilele breșe care trebuie 
analizate pentru a asigura o punere în 
aplicare mai bună și comparabilă a 
legislației UE în toate statele membre;

G. considerând că oamenii și comisiile 
locale, precum și ONG-urile, asociațiile 
voluntare, asociațiile profesionale și 
întreprinderile, sunt în măsură să evalueze
eficiența legislației europene, în forma în 
care li se aplică, și să semnaleze posibilele 
deficiențe care trebuie analizate pentru a 
asigura o punere în aplicare mai bună și 
comparabilă a legislației UE în toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 24
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. considerând că oamenii și comisiile 
locale, precum și asociațiile voluntare și 
întreprinderile, sunt bine poziționate pentru 
a evalua eficiența legislației europene, 
astfel cum le este aplicabilă, și pentru a
semnala posibilele breșe care trebuie 
analizate pentru a asigura o punere în 
aplicare mai bună și comparabilă a 
legislației UE în toate statele membre;

G. considerând că, în pofida creșterii 
numărului petițiilor, oamenii și comisiile 
locale, precum și organizațiile 
neguvernamentale voluntare și 
întreprinderile nu sunt întotdeauna în 
măsură să evalueze eficiența reală a
legislației europene, deși aceasta le este 
aplicabilă; întrucât, prin urmare, sunt 
necesare alte acțiuni de informare cu 
privire la influența legislației europene 
asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, astfel 
încât aceștia să poată, în mod precis, să 
semnaleze posibilele deficiențe care trebuie 
analizate pentru a asigura o punere în 
aplicare mai bună și comparabilă a 
legislației UE în toate statele membre;
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Or. de

Amendamentul 25
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. considerând că oamenii și comisiile 
locale, precum și asociațiile voluntare și 
întreprinderile, sunt bine poziționate pentru 
a evalua eficiența legislației europene, 
astfel cum le este aplicabilă, și pentru a 
semnala posibilele breșe care trebuie 
analizate pentru a asigura o punere în 
aplicare mai bună și comparabilă a 
legislației UE în toate statele membre;

G. considerând că oamenii și comisiile 
locale, precum și asociațiile voluntare și 
întreprinderile sunt în măsură să evalueze
eficiența legislației europene, în forma în 
care li se aplică, și să semnaleze posibilele 
deficiențe care trebuie analizate pentru a 
asigura o punere în aplicare mai bună, 
uniformă și comparabilă a legislației UE în 
toate statele membre;

Or. de

Amendamentul 26
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât, în ceea ce privește analiza 
statistică cuprinsă în prezentul raport, 
cetățenii germani continuă să depună cel 
mai mare număr de petiții, deși scad
proporțional, fiind urmați de petiționarii 
spanioli și italieni și întrucât petițiile 
privind UE, depășindu-le astfel pe cele 
privind statele membre individuale.

H. întrucât, în ceea ce privește analiza 
statistică cuprinsă în prezentul raport, 
cetățenii germani continuă să depună cel 
mai mare număr de petiții, deși numărul 
lor scade proporțional, fiind urmați de 
petiționarii spanioli și italieni;

Or. en
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Amendamentul 27
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât petițiile prin care se acuză 
încălcarea drepturilor fundamentale duc 
la un clasament al petițiilor, mai sus decât 
mediul și piața internă și întrucât nu 
poate să nu se remarce că petițiile privind 
afacerile economice și monetare au 
crescut brusc, fapt ce poate fi corelat cu 
creșterea similară a petițiilor care 
exprimă preocuparea acută a cetățenilor 
pentru criza economică și financiară 
actuală în general.

I. întrucât domeniul de acțiune și modul 
de funcționare al dreptului de a prezenta 
petiții acordat tuturor cetățenilor și 
rezidenților UE în temeiul tratatului sunt 
diferite de alte căi de atac aflate la 
dispoziția cetățenilor, cum ar fi depunerea 
de plângeri adresate Comisiei sau 
Ombudsmanului;

Or. en

Amendamentul 28
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât petițiile prin care se acuză 
încălcarea drepturilor fundamentale duc la 
un clasament al petițiilor, mai sus decât 
mediul și piața internă și întrucât nu poate 
să nu se remarce că petițiile privind 
afacerile economice și monetare au crescut 
brusc, fapt ce poate fi corelat cu creșterea
similară a petițiilor care exprimă 
preocuparea acută a cetățenilor pentru
criza economică și financiară actuală în 
general.

I. întrucât petițiile prin care se acuză 
încălcarea drepturilor fundamentale se 
situează în fruntea clasamentului
subiectelor abordate în petiții, fiind vorba 
de o preocupare majoră a cetățenilor 
europeni, întrucât sub pretextul crizei 
aceste drepturi sunt din ce în ce mai 
neglijate de statele membre; de asemenea, 
numărul petițiilor privind afacerile 
economice și monetare a crescut brusc, 
fapt ce poate fi corelat cu o creștere
similară a numărului petițiilor privind criza 
economică și financiară actuală în general; 
mediul și piața internă rămân, cu toate 
acestea, priorități-cheie;
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Or. fr

Amendamentul 29
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât preocupările principale privind 
tema generală a mediului o constituie
aplicarea insuficientă și eronată de către 
statele membre și a instituțiilor sale 
subnaționale a Directivei privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) și a 
Directivei-cadru privind deșeurile;

J. întrucât preocupările principale privind 
tema generală a mediului vizează aplicarea 
insuficientă și adesea eronată, de către 
statele membre și instituțiile lor
subnaționale, a Directivei privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) și a 
Directivei-cadru privind deșeurile; întrucât 
petițiile care prezintă presupuse încălcări 
ale Directivelor „Păsări” și „Habitate” 
aduc adesea în discuție preocupări 
referitoare la pierderi grave în materie de 
biodiversitate ca urmare a planificării 
unor proiecte majore în siturile rețelei 
Natura 2000, iar petițiile privind 
gestionarea apei au dezvăluit cazuri grave 
de poluare și au suscitat preocupări cu 
privire la posibilul impact al proiectelor 
asupra durabilității și a calității resurselor 
acvatice;

Or. en

Amendamentul 30
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. având în vedere că Directiva EIM este 
în prezent în curs de revizuire și că raportul 
Comisiei pentru petiții privind problemele
legate de deșeuri expune neajunsuri grave 

K. întrucât Directiva EIM este în prezent 
în curs de revizuire și raportul Comisiei 
pentru petiții privind problemele legate de 
deșeuri expune neajunsuri grave în mai 
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în mai multe state membre; multe state membre, dar, cu toate acestea, 
punerea în aplicare a directivei este 
insuficientă și această problemă nu va 
putea fi soluționată prin revizuire, ci 
printr-un control mai eficace al Comisiei 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât dreptul cetățenilor și al 
rezidenților europeni la proprietățile lor 
dobândită legal continuă să fie o problemă 
cu o importanță majoră pentru mii de 
persoane, astfel cum este demonstrat de
petițiile care încă sunt primite pe această 
temă, în mod special în ceea ce privește 
abuzurile percepute cu privire la acest 
drept în Spania, asupra cărora 
Parlamentul European a adoptat anterior 
o poziție clară; și întrucât fără o 
soluționare a acestei probleme de către 
autoritățile competente nu există nicio 
probabilitate că piața locuințelor sau 
sistemul bancar este pe cale să își revină;

L. întrucât dreptul cetățenilor și al 
rezidenților europeni la proprietățile lor 
dobândite în mod legal continuă să fie o 
problemă cu o importanță majoră pentru 
mii de persoane, după cum o demonstrează 
petițiile care se primesc încă pe această 
temă; și întrucât fără o soluționare a acestei 
probleme de către autoritățile competente 
nu există nicio probabilitate că piața 
locuințelor sau sistemul bancar este pe cale 
să își revină;

Or. es

Amendamentul 32
Michael Cashman

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât dreptul cetățenilor și al L. întrucât dreptul cetățenilor și al 
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rezidenților europeni la proprietățile lor 
dobândită legal continuă să fie o problemă 
cu o importanță majoră pentru mii de 
persoane, astfel cum este demonstrat de
petițiile care încă sunt primite pe această 
temă, în mod special în ceea ce privește 
abuzurile percepute cu privire la acest 
drept în Spania, asupra cărora Parlamentul 
European a adoptat anterior o poziție clară; 
și întrucât fără o soluționare a acestei 
probleme de către autoritățile competente 
nu există nicio probabilitate că piața 
locuințelor sau sistemul bancar este pe 
cale să își revină;

rezidenților europeni la proprietățile lor 
dobândite în mod legal continuă să fie o 
problemă cu o importanță majoră pentru 
mii de persoane, după cum o demonstrează
petițiile care se primesc încă pe această 
temă, în mod special în ceea ce privește 
abuzurile percepute cu privire la acest 
drept în Spania, asupra cărora Parlamentul 
European a adoptat anterior o poziție clară; 
și întrucât fără o soluționare a acestei 
probleme de către autoritățile competente 
nu există nicio probabilitate că securitatea 
juridică sau încrederea în drepturile de 
proprietate din Spania și încrederea 
economică în piața locuințelor sunt pe cale 
să își revină;

Or. en

Amendamentul 33
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât în 2011, au existat 70 de petiții 
nerezolvate în legătură cu legislația
spaniolă referitoare la zonele de coastă; și 
întrucât petițiile privind legea referitoare la 
zonele de coastă au tratat regiunile 
specifice ale Spaniei după cum urmează: 
Valencia 23, Andaluzia 11, Catalonia 10, 
Insulele Baleare și canare 9 fiecare, 
Asturias și Cantabria 3 fiecare, Galicia și 
Țara Bascilor 2 fiecare și Murcia 1, cu 51 
identificate ca provenind de la cetățenii
spanioli sau grupurile de cetățeni spanioli;
în timp ce 19 au provenit de la alte 
naționalități după cum urmează: 3 de la 
cetățeni de naționalități diverse, 11 de la 
cetățeni germani, 3 de la cetățeni francezi, 
2 de la cetățeni britanici;

M. întrucât în 2011 au rămas nerezolvate
70 de petiții în legătură cu legea spaniolă 
privind zonele de coastă; și întrucât dintre 
petițiile privind legea referitoare la zonele 
de coastă, 51 au fost identificate ca 
provenind de la cetățeni spanioli sau 
grupuri de cetățeni spanioli, în timp ce 19 
au fost adresate de persoane de alte 
cetățenii, după cum urmează: 3 de la 
persoane de cetățenii diverse, 11 de la 
cetățeni germani, 3 de la cetățeni francezi, 
2 de la cetățeni britanici;

Or. en
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Amendamentul 34
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât în 2011, au existat 70 de petiții 
nerezolvate în legătură cu legislația
spaniolă referitoare la zonele de coastă; și 
întrucât petițiile privind legea referitoare 
la zonele de coastă au tratat regiunile 
specifice ale Spaniei după cum urmează: 
Valencia 23, Andaluzia 11, Catalonia 10, 
Insulele Baleare și canare 9 fiecare, 
Asturias și Cantabria 3 fiecare, Galicia și 
Țara Bascilor 2 fiecare și Murcia 1, cu 51 
identificate ca provenind de la cetățenii
spanioli sau grupurile de cetățeni spanioli; 
în timp ce 19 au provenit de la alte 
naționalități după cum urmează: 3 de la 
cetățeni de naționalități diverse, 11 de la 
cetățeni germani, 3 de la cetățeni francezi, 
2 de la cetățeni britanici;

M. întrucât în 2011, au rămas nerezolvate
70 de petiții în legătură cu legea spaniolă 
privind zonele de coastă; întrucât 51 dintre 
acestea au fost identificate ca provenind de 
la cetățeni spanioli sau grupuri de cetățeni 
spanioli, în timp ce 19 au fost adresate de 
persoane de alte cetățenii după cum 
urmează: 3 de la persoane de cetățenii
diverse, 11 de la cetățeni germani, 3 de la 
cetățeni francezi, 2 de la cetățeni britanici;

Or. fr

Amendamentul 35
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât în 2011, Comisia pentru petiții 
a organizat reuniuni la care 47 dintre 
aceste petiții au fost analizate și la care 7 
petiționari au participat în persoană;

N. întrucât în raportul său anual anterior 
Comisia pentru petiții a apreciat în mod 
deosebit cooperarea cu Comisia și cu 
Ombudsmanul European în ceea ce 
privește modul în care au fost tratate 
petițiile și plângerile; întrucât Comisia 
pentru petiții a solicitat în mod repetat să 
fie informată de către Comisie cu privire 
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la evoluția cazurilor de încălcare a 
dreptului UE aflate în derulare, subiect 
care este, de asemenea, acoperit de petiții;

Or. en

Amendamentul 36
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât numeroase petiții au susținut 
că fondurile UE au fost utilizate abuziv 
sau sustrase, iar altele invocă 
disfuncționalități în administrația UE, 
inclusiv conflicte de interes în cadrul 
agențiilor influente sau solicită 
modificarea politicilor UE, precum 
autorizarea OMG-urilor sau utilizarea 
energiei nucleare;

Or. en

Amendamentul 37
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât neajunsurile și problemele cu 
care se confruntă oamenii ca urmare a 
funcționării defectuoase a pieței interne, 
astfel cum este ilustrat în petiții, sunt 
confirmate prin Raportul 2010 privind 
cetățenia europene, în special în ceea ce 
privește libera circulație a cetățenilor UE și 
a membrilor familiilor lor, accesul la 
drepturile de securitate socială, 
recunoașterea reciprocă a calificărilor, 

O. întrucât neajunsurile și problemele cu 
care se confruntă oamenii ca urmare a 
funcționării defectuoase a pieței interne, 
după cum reiese din petiții, sunt confirmate 
de Raportul privind cetățenia UE în 2010 
elaborat de Comisie, în special în ceea ce 
privește libera circulație a cetățenilor UE și 
a membrilor familiilor lor, accesul la 
drepturile de securitate socială, 
recunoașterea reciprocă a calificărilor, 
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obstacolele întâlnite de persoanele cu 
dizabilități, problemele privind dreptul 
familiei și expulzările în masă pe baza 
originii etnice sau naționale care afectează 
persoanele de etnie romă, inclusiv 
problemele legate de dubla impunere;

obstacolele întâlnite de persoanele cu 
handicap, problemele privind dreptul 
familiei și expulzările în masă pe baza 
originii etnice sau naționale care afectează 
persoanele de etnie romă, inclusiv 
problemele legate de dubla impunere;

Or. en

Amendamentul 38
Michael Cashman
Victor Boștinaru
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât neajunsurile și problemele cu 
care se confruntă oamenii ca urmare a 
funcționării defectuoase a pieței interne, 
astfel cum este ilustrat în petiții, sunt 
confirmate prin Raportul 2010 privind 
cetățenia europene, în special în ceea ce 
privește libera circulație a cetățenilor UE și 
a membrilor familiilor lor, accesul la 
drepturile de securitate socială, 
recunoașterea reciprocă a calificărilor, 
obstacolele întâlnite de persoanele cu 
dizabilități, problemele privind dreptul 
familiei și expulzările în masă pe baza 
originii etnice sau naționale care afectează 
persoanele de etnie romă, inclusiv 
problemele legate de dubla impunere;

O. întrucât neajunsurile și problemele cu 
care se confruntă oamenii ca urmare a 
funcționării defectuoase a pieței interne, 
după cum reiese din petiții, sunt confirmate 
de Raportul privind cetățenia UE în 2010, 
în special în ceea ce privește libera 
circulație a cetățenilor UE și a membrilor 
familiilor lor, accesul la drepturile de 
securitate socială, recunoașterea reciprocă 
a calificărilor, obstacolele întâlnite de 
persoanele cu handicap, problemele 
privind dreptul familiei, inclusiv probleme 
ale cuplurilor de același sex și ale copiilor 
acestora, și expulzările în masă pe baza 
originii etnice sau naționale care afectează 
persoanele de etnie romă, inclusiv 
problemele legate de dubla impunere;

Or. en

Amendamentul 39
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Considerentul O



PE489.586v01-00 22/57 AM\902727RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât neajunsurile și problemele cu 
care se confruntă oamenii ca urmare a 
funcționării defectuoase a pieței interne, 
astfel cum este ilustrat în petiții, sunt 
confirmate prin Raportul 2010 privind 
cetățenia europene, în special în ceea ce 
privește libera circulație a cetățenilor UE și 
a membrilor familiilor lor, accesul la 
drepturile de securitate socială, 
recunoașterea reciprocă a calificărilor, 
obstacolele întâlnite de persoanele cu 
dizabilități, problemele privind dreptul 
familiei și expulzările în masă pe baza 
originii etnice sau naționale care afectează 
persoanele de etnie romă, inclusiv 
problemele legate de dubla impunere;

O. întrucât neajunsurile și problemele cu 
care se confruntă oamenii ca urmare a 
funcționării defectuoase a pieței interne, 
după cum reiese din petiții, sunt confirmate 
de Raportul privind cetățenia UE în 2010, 
în special în ceea ce privește libera 
circulație a cetățenilor UE și a membrilor 
familiilor lor, cu condiția ca aceștia să se 
afle într-o situație legală, accesul la 
drepturile de securitate socială, 
recunoașterea reciprocă a calificărilor, 
obstacolele întâlnite de persoanele cu 
handicap, problemele privind dreptul 
familiei și expulzările în masă pe baza 
originii etnice sau naționale care afectează 
persoanele de etnie romă, inclusiv 
problemele legate de dubla impunere;

Or. el

Amendamentul 40
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât în anul 2011 au fost 
prezentate și numeroase petiții în care 
cetățenii subliniază faptul că este 
important să se prevină pierderea 
ireparabilă a biodiversității, cu privire la 
siturile Natura 2000, și să se asigure 
protecția zonelor desemnate în 
conformitate cu Directiva „Habitate”;

Or. en

Amendamentul 41
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. având în vedere, în ceea ce privește 
sfera de aplicare a acțiunii Comisiei, că 
serviciul juridic al Parlamentului 
European a confirmat faptul că 
„…domeniul său activitate conținut în 
tratat poate fi considerat a fi chiar mai 
larg decât totalitatea competențelor 
exercitate de Uniune”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. având în vedere, în ceea ce privește 
sfera de aplicare a acțiunii Comisiei, că 
serviciul juridic al Parlamentului 
European a confirmat faptul că 
„…domeniul său activitate conținut în 
tratat poate fi considerat a fi chiar mai 
larg decât totalitatea competențelor 
exercitate de Uniune”;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 43
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Considerentul Q
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât hotărârea Tribunalului UE din 
14 septembrie 2011 în cauza T-308/07 a 
sprijinit reclamația petiționarului 
(0095/2007) împotriva deciziei Comisiei de 
a declara petiția inadmisibilă și, odată cu 
aceasta, a stabilit parametrii clari pentru 
tratarea petițiilor care sunt declarate 
inadmisibile;

Q. întrucât hotărârea Tribunalului UE din 
14 septembrie 2011 în cauza T-308/07 a 
sprijinit reclamația petiționarului 
(0095/2007) împotriva deciziei comisiei de 
a declara petiția inadmisibilă,

Or. es

Amendamentul 44
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât hotărârea Tribunalului UE din 
14 septembrie 2011 în cauza T-308/07 a 
sprijinit reclamația petiționarului 
(0095/2007) împotriva deciziei Comisiei de 
a declara petiția inadmisibilă și, odată cu 
aceasta, a stabilit parametrii clari pentru 
tratarea petițiilor care sunt declarate 
inadmisibile;

Q. întrucât hotărârea Tribunalului UE din 
14 septembrie 2011 în cauza T-308/07 a 
sprijinit reclamația petiționarului 
(0095/2007) împotriva deciziei comisiei de 
a declara petiția inadmisibilă și, odată cu 
aceasta, a stabilit obligația Parlamentului 
de a-și motiva decizia atunci când declară 
o petiție inadmisibilă,

Or. en

Amendamentul 45
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât hotărârea Tribunalului UE din 
14 septembrie 2011 în cauza T-308/07 a 
sprijinit reclamația petiționarului 

Q. întrucât hotărârea Tribunalului UE din 
14 septembrie 2011 în cauza T-308/07 
arată în mod clar că deciziile procedurale 
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(0095/2007) împotriva deciziei Comisiei 
de a declara petiția inadmisibilă și, odată 
cu aceasta, a stabilit parametrii clari 
pentru tratarea petițiilor care sunt 
declarate inadmisibile;

ale Parlamentului în materie de petiții 
sunt, de asemenea, supuse controlului 
jurisdicțional,

Or. de

Amendamentul 46
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât eficiența activității Comisiei 
pentru petiții se bazează, în principal, pe 
rapiditate și precizie și ar putea fi 
îmbunătățită în continuare, îndeosebi prin 
optimizarea termenelor de procesare a 
petițiilor și sistematizarea procedurilor de 
decizie,

Or. de

Amendamentul 47
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. confirmă rolul principal al Comisiei 
pentru petiții în identificarea unor soluții 
nejuridice pentru cetățeni, pentru a 
asigura o verificare a realității cu privire 
la modul în care Uniunea Europeană este 
văzută de cetățenii Europei și a reflecției 
opiniilor cetățenilor cu privire la faptul 
dacă legislația europeană furnizează în 
realitate rezultatul așteptat și răspunde la
ceea ce oamenii așteaptă de la Uniune;

1. observă că petițiile primite în anul 2011 
au continuat să se concentreze asupra 
presupuselor încălcări ale legislației UE 
în domeniul mediului, al justiției și al 
pieței interne, precum și asupra 
încălcărilor Cartei drepturilor 
fundamentale, reflectând măsura în care 
cetățenii consideră că legislația europeană, 
astfel cum este pusă în aplicare de statele 
membre, furnizează în realitate rezultatul 
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așteptat și corespunde legislației UE;

Or. en

Amendamentul 48
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. confirmă rolul principal al Comisiei 
pentru petiții în identificarea unor soluții 
nejuridice pentru cetățeni, pentru a asigura 
o verificare a realității cu privire la modul
în care Uniunea Europeană este văzută de 
cetățenii Europei și a reflecției opiniilor 
cetățenilor cu privire la faptul dacă
legislația europeană furnizează în realitate 
rezultatul așteptat și răspunde la ceea ce 
oamenii așteaptă de la Uniune;

1. confirmă rolul esențial al Comisiei 
pentru petiții în identificarea unor soluții 
nejuridice pentru cetățeni, în furnizarea 
unei analize a modului în care Uniunea 
Europeană este percepută de cetățenii 
Europei, reflectând măsura în care
cetățenii consideră că legislația europeană 
este pusă în aplicare în mod 
corespunzător, că furnizează în realitate 
rezultatul așteptat și că răspunde la ceea ce 
oamenii așteaptă de la Uniune;

Or. en

Amendamentul 49
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. confirmă rolul principal al Comisiei 
pentru petiții în identificarea unor soluții 
nejuridice pentru cetățeni, pentru a asigura 
o verificare a realității cu privire la modul
în care Uniunea Europeană este văzută de 
cetățenii Europei și a reflecției opiniilor 
cetățenilor cu privire la faptul dacă
legislația europeană furnizează în realitate 
rezultatul așteptat și răspunde la ceea ce 
oamenii așteaptă de la Uniune;

1. confirmă rolul esențial al Comisiei 
pentru petiții în identificarea unor soluții 
nejuridice pentru cetățeni, în asigurarea 
unei analize a modului în care legislația 
europeană este pusă în aplicare de către 
statele membre și a modului în care
Uniunea Europeană este percepută de 
cetățenii Europei,reflectând măsura în care 
cetățenii consideră că legislația europeană 
furnizează în realitate rezultatul așteptat și 
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răspunde la ceea ce oamenii așteaptă de la 
Uniune;

Or. fr

Amendamentul 50
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. confirmă rolul principal al Comisiei 
pentru petiții în identificarea unor soluții 
nejuridice pentru cetățeni, pentru a 
asigura o verificare a realității cu privire 
la modul în care Uniunea Europeană este 
văzută de cetățenii Europei și a reflecției 
opiniilor cetățenilor cu privire la faptul
dacă legislația europeană furnizează în 
realitate rezultatul așteptat și răspunde la 
ceea ce oamenii așteaptă de la Uniune;

1. confirmă rolul esențial al Comisiei 
pentru petiții în identificarea unor soluții 
nejuridice pentru cetățeni, prin intermediul 
căreia asigură o analiză a modului în care 
Uniunea Europeană este percepută de 
cetățenii Europei, ceea ce permite, 
ulterior, stabilirea măsurii în care 
cetățenii consideră că legislația europeană 
furnizează în realitate rezultatul așteptat și 
că răspunde la ceea ce oamenii așteaptă de 
la Uniune;

Or. de

Amendamentul 51
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de numărul tot mai mare de 
petiții și alte cereri adresate de cetățeni 
care solicită reparații juridice și 
financiare cu privire la aspecte care nu 
intră în domeniul de competență conferită 
UE în temeiul articolului 227 din tratat și 
al articolului 51 din Carta drepturilor 
fundamentale, cum ar fi, de exemplu, 
cereri de revizuire a metodei de calcul a 
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pensiilor naționale și de anulare a 
hotărârilor pronunțate de instanțele 
naționale, propuneri de a modifica 
frontierele Europei, de a constrânge o 
bancă să acorde un credit de nevoi 
personale etc.; sprijină pe deplin măsurile 
adoptate de direcțiile generale competente 
ale Parlamentului European pentru a găsi 
o soluție pentru a se ocupa de aceste 
cereri din partea cetățenilor, luând în 
considerare obligațiile Parlamentului cu 
privire la corespondența cu cetățenii;

Or. en

Amendamentul 52
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
responsabilitate ar trebui să facă 
Parlamentul că se gândească la mijloace 
de revigorare a acestei părți fundamentale 
a activității parlamentare în termeni de 
vizibilitate a sa și în termeni de 
îmbunătățire a capacității sale de a ridica 
în plen probleme legate de importanța 
cetățenilor europeni, precum și prin 
consolidarea competenței sale pentru a 
chema martori și investiga într-o manieră 
mai independentă problemele ridicate de 
cetățeni;

eliminat

Or. en

Amendamentul 53
Michael Cashman
Victor Boștinaru
în numele Grupului S&D



AM\902727RO.doc 29/57 PE489.586v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
responsabilitate ar trebui să facă
Parlamentul că se gândească la mijloace 
de revigorare a acestei părți fundamentale a 
activității parlamentare în termeni de 
vizibilitate a sa și în termeni de 
îmbunătățire a capacității sale de a ridica 
în plen probleme legate de importanța 
cetățenilor europeni, precum și prin
consolidarea competenței sale pentru a 
chema martori și investiga într-o manieră 
mai independentă problemele ridicate de 
cetățeni;

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
această responsabilitate ar trebui să
determine Parlamentul să identifice
mijloace de revigorare a acestei părți 
fundamentale a activității parlamentare, în 
sensul creșterii vizibilității, 
responsabilității și transparenței sale și în 
sensul îmbunătățirii capacității sale de a 
ridica în plen probleme importante pentru 
cetățenii europeni, precum și pentru
consolidarea competenței sale cu scopul de
a chema martori și a investiga într-o 
manieră mai independentă problemele 
semnalate de cetățeni;

Or. en

Amendamentul 54
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
responsabilitate ar trebui să facă
Parlamentul că se gândească la mijloace 
de revigorare a acestei părți fundamentale a 
activității parlamentare în termeni de 
vizibilitate a sa și în termeni de 
îmbunătățire a capacității sale de a ridica 
în plen probleme legate de importanța 
cetățenilor europeni, precum și prin
consolidarea competenței sale pentru a 
chema martori și investiga într-o manieră 
mai independentă problemele ridicate de 
cetățeni;

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
această responsabilitate ar trebui să 
determine Parlamentul să identifice 
mijloace de revigorare a acestei părți 
fundamentale a activității parlamentare, în
sensul creșterii vizibilității și eficienței sale 
și în sensul îmbunătățirii capacității sale de 
a ridica în plen probleme importante 
pentru cetățenii europeni, precum și pentru
consolidarea competenței sale în scopul de 
a chema martori și a investiga într-o 
manieră mai independentă problemele 
semnalate de cetățeni;

Or. en
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Amendamentul 55
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
responsabilitate ar trebui să facă
Parlamentul că se gândească la mijloace 
de revigorare a acestei părți fundamentale a 
activității parlamentare în termeni de 
vizibilitate a sa și în termeni de 
îmbunătățire a capacității sale de a ridica 
în plen probleme legate de importanța 
cetățenilor europeni, precum și prin
consolidarea competenței sale pentru a 
chema martori și investiga într-o manieră 
mai independentă problemele ridicate de 
cetățeni;

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
responsabilitate ar trebui să determine
Parlamentul să identifice mijloace de 
revigorare a acestei părți fundamentale a 
activității parlamentare, în sensul creșterii 
vizibilității și în sensul îmbunătățirii
capacității sale de a ridica în plen probleme 
importante pentru cetățenii europeni, 
precum și pentru consolidarea competenței 
sale, cu scopul de a chema martori și a 
investiga într-o manieră mai independentă 
problemele semnalate de cetățeni; invită 
Comisia, în ceea ce privește vizibilitatea 
procedurii de depunere a petițiilor, să 
comunice mai activ cu privire la dreptul 
fiecărui cetățean de a adresa petiții, prin 
intermediul rețelelor de informare 
descentralizate (de exemplu, „Europe 
Direct”);

Or. de

Amendamentul 56
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
responsabilitate ar trebui să facă
Parlamentul că se gândească la mijloace 
de revigorare a acestei părți fundamentale a 
activității parlamentare în termeni de 
vizibilitate a sa și în termeni de 

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
această responsabilitate ar trebui să 
determine Parlamentul să identifice
mijloace de revigorare a acestei părți 
fundamentale a activității parlamentare, în
sensul creșterii vizibilității sale și în sensul 
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îmbunătățire a capacității sale de a ridica 
în plen probleme legate de importanța 
cetățenilor europeni, precum și prin
consolidarea competenței sale pentru a 
chema martori și investiga într-o manieră 
mai independentă problemele ridicate de 
cetățeni;

îmbunătățirii capacității sale de a ridica în 
plen probleme importante pentru cetățenii
europeni, precum și pentru consolidarea 
competenței sale în scopul de a chema 
martori și a investiga într-o manieră mai 
independentă problemele semnalate de 
cetățeni; invită Biroul său să ia în 
considerare măsuri în acest sens, inclusiv 
posibilitatea de a organiza audieri la fața 
locului în cazul petițiilor importante;

Or. en

Amendamentul 57
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
responsabilitate ar trebui să facă
Parlamentul că se gândească la mijloace 
de revigorare a acestei părți fundamentale a 
activității parlamentare în termeni de 
vizibilitate a sa și în termeni de 
îmbunătățire a capacității sale de a ridica 
în plen probleme legate de importanța 
cetățenilor europeni, precum și prin 
consolidarea competenței sale pentru a 
chema martori și investiga într-o manieră 
mai independentă problemele ridicate de 
cetățeni;

2. prin urmare, consideră că acest rol și 
responsabilitate ar trebui să determine
Parlamentul să identifice mijloace de 
revigorare a acestei părți fundamentale a 
activității parlamentarei, în sensul creșterii 
vizibilității sale și în sensul îmbunătățirii
capacității sale de a ridica în plen probleme 
importante pentru cetățenii europeni; 
salută consolidarea mijloacelor aflate la 
dispoziția Parlamentului, prin care acesta
poate, mulțumită comisiilor de anchetă, să 
abordeze într-o manieră mai independentă 
problemele semnalate de cetățeni;

Or. de

Amendamentul 58
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește faptul că, pentru a 
organiza audieri publice în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul (UE) 
nr. 211/2011 privind inițiativa 
cetățenească și pentru a asigura succesul 
acestei inițiative, Comisia pentru petiții ar 
trebui să fie inclusă în mod direct și 
automat întrucât, în contactul direct cu 
cetățenii și în organizarea audierilor 
cetățenilor, aceasta oferă cea mai 
semnificativă expertiză în materie de 
procedură și asigură o procedură 
uniformă pentru toate inițiativele 
cetățenești de succes; subliniază, de 
asemenea, faptul că distincția între o 
petiție normală în temeiul articolului 227 
din TFUE și o inițiativă cetățenească 
trebuie să poată fi recunoscută în mod 
clar, nu numai în raport cu cetățenii, ci și 
în chestiunile de procedură parlamentară 
internă;

Or. de

Amendamentul 59
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Parlamentului de a 
dezvolta un portal al petițiilor mai practic 
și mai vizibil pe site-ul de internet, care să 
faciliteze accesul cetățenilor la procesul 
petițiilor, să le furnizeze informații și să le 
permită să depună petiții într-un mediu mai 
prietenos; consideră că acest portal ar 
trebui să furnizeze, de asemenea, legături 
practice altor forme de compensare care 
sunt disponibile la nivel național și 
european sau regional;

3. salută decizia Parlamentului de a 
dezvolta un portal al petițiilor mai practic 
și mai vizibil pe site-ul de internet, care să 
faciliteze, în limitele prevăzute la 
articolul 227 din tratat, la articolul 202 
din Regulamentul său de procedură și la 
articolul 51 din Carta drepturilor 
fundamentale, accesul cetățenilor la 
procesul petițiilor, să le furnizeze 
informații și să le permită să depună petiții 
într-un mediu mai ușor de utilizat; 
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consideră că acest portal ar trebui să 
furnizeze, de asemenea, legături practice 
către alte forme de compensare care sunt 
disponibile la nivel național și european 
sau regional;

Or. en

Amendamentul 60
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Parlamentului de a 
dezvolta un portal al petițiilor mai practic 
și mai vizibil pe site-ul de internet, care să 
faciliteze accesul cetățenilor la procesul 
petițiilor, să le furnizeze informații și să le 
permită să depună petiții într-un mediu mai 
prietenos; consideră că acest portal ar 
trebui să furnizeze, de asemenea, legături 
practice altor forme de compensare care 
sunt disponibile la nivel național și 
european sau regional;

3. salută decizia Parlamentului de a 
dezvolta un portal al petițiilor mai practic 
și mai vizibil pe site-ul de internet, care să 
faciliteze accesul cetățenilor la procesul 
petițiilor, să le furnizeze informații și să le 
permită să depună petiții într-un mediu mai 
ușor de utilizat; consideră că acest portal ar 
trebui să furnizeze, de asemenea, legături 
practice către alte forme de compensare 
care sunt disponibile la nivel național și 
european sau regional și să furnizeze 
anumite cadre de procedură pentru 
organele administrației publice după 
modelul CURIA, portalul oficial al CJUE;

Or. pl

Amendamentul 61
Michael Cashman
Victor Boștinaru
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Parlamentului de a 
dezvolta un portal al petițiilor mai practic 
și mai vizibil pe site-ul de internet, care să 

3. salută decizia Parlamentului de a 
dezvolta un portal al petițiilor mai practic 
și mai vizibil pe site-ul de internet, care să 



PE489.586v01-00 34/57 AM\902727RO.doc

RO

faciliteze accesul cetățenilor la procesul 
petițiilor, să le furnizeze informații și să le 
permită să depună petiții într-un mediu mai 
prietenos; consideră că acest portal ar 
trebui să furnizeze, de asemenea, legături 
practice altor forme de compensare care 
sunt disponibile la nivel național și 
european sau regional;

faciliteze accesul cetățenilor la procesul 
petițiilor, să le furnizeze informații și să le 
permită să depună petiții într-un mediu mai 
ușor de utilizat; consideră că acest portal ar 
trebui să furnizeze, de asemenea, legături 
practice către alte forme de compensare 
care sunt disponibile la nivel național și 
european sau regional, precum și o 
imagine de ansamblu a competenței 
Comisiei pentru petiții;

Or. en

Amendamentul 62
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Parlamentului de a 
dezvolta un portal al petițiilor mai practic 
și mai vizibil pe site-ul de internet, care să 
faciliteze accesul cetățenilor la procesul 
petițiilor, să le furnizeze informații și să le 
permită să depună petiții într-un mediu mai 
prietenos; consideră că acest portal ar 
trebui să furnizeze, de asemenea, legături 
practice altor forme de compensare care 
sunt disponibile la nivel național și 
european sau regional;

3. salută decizia Parlamentului de a 
dezvolta un portal al petițiilor mai practic 
și mai vizibil pe site-ul de internet, care să 
faciliteze accesul cetățenilor la procesul 
petițiilor, să le furnizeze informații și să le 
permită să depună petiții într-un mediu mai 
ușor de utilizat și să semneze electronic 
pentru sprijinirea petițiilor; consideră că 
acest portal ar trebui să furnizeze, de 
asemenea, legături practice către alte
forme de compensare care sunt disponibile 
la nivel național și european sau regional;

Or. en

Amendamentul 63
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. confirmă decizia sa de a continua să 
promoveze și să apere drepturile 
fundamentale ale cetățenilor utilizând
influența sa politică în ceea ce privește 
aceste cazuri admisibile care pot fi ridicate
de comisie, în cooperare cu autoritățile 
relevante din cadrul statelor membre ale 
Uniunii;

4. își reafirmă hotărârea de a continua să 
promoveze și să apere drepturile și 
libertățile fundamentale ale cetățenilor 
utilizându-și influența politică în ceea ce 
privește cazurile admisibile care ar putea fi 
discutate în cadrul comisiei, în cooperare 
cu Comisia și cu autoritățile relevante din 
statele membre ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 64
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. confirmă decizia sa de a continua să 
promoveze și să apere drepturile 
fundamentale ale cetățenilor utilizând
influența sa politică în ceea ce privește 
aceste cazuri admisibile care pot fi ridicate 
de comisie, în cooperare cu autoritățile 
relevante din cadrul statelor membre ale 
Uniunii;

4. își reafirmă hotărârea de a continua să 
promoveze și să apere drepturile 
fundamentale ale cetățenilor utilizându-și
influența politică în ceea ce privește 
cazurile admisibile care ar putea fi 
discutate în cadrul comisiei, în cooperare 
consolidată cu autoritățile relevante din 
statele membre ale Uniunii și cu Comisia 
Europeană;

Or. fr

Amendamentul 65
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia pentru petiții să 
analizeze efectele jurisprudenței Curții de 
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Justiție a Uniunii Europene asupra 
fiabilității petițiilor și să examineze 
chestiunea obstacolelor concrete cu care 
se confruntă cetățenii Uniunii pentru a 
obține, prin intermediul cererilor de 
hotărâri preliminare adresate Curții de 
Justiție, o interpretare fiabilă a 
aspectelor-cheie ale dreptului european în 
cazurile aflate în fața instanțelor 
naționale;

Or. de

Amendamentul 66
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră importantă consolidarea 
cooperării cu parlamentele și guvernele 
statelor membre, asigurând în același timp 
că această cooperare este reciprocă și, 
atunci când este necesar, să încurajeze 
autoritățile statelor membre să transpună și 
să aplice legislația UE cu o transparență 
deplină;

5. consideră că este important să se 
consolideze cooperarea cu parlamentele și 
guvernele statelor membre, pe bază de 
reciprocitate, și, atunci când este necesar, 
să se încurajeze autoritățile statelor 
membre să transpună și să aplice legislația 
UE într-o transparență deplină;

Or. en

Amendamentul 67
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. observă importanța colaborării între 
Comisie și statele membre, dar regretă 
tacticile de întârziere practicate de 
anumite state membre cu privire la 
punerea în aplicare a legislației europene 
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în materie de mediu;

Or. el

Amendamentul 68
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că statele membre nu ar 
trebui să instrumentalizeze și nici să 
utilizeze în scopuri politice procedura de 
depunere a petițiilor, ci că, dimpotrivă, 
aceasta ar trebui să fie obiectivă și să 
reflecte poziția Parlamentului European;

Or. bg

Amendamentul 69
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută cooperarea constructivă dintre 
Comisia pentru petiții și serviciile Comisei 
Europene, însă îndeamnă Comisia să 
asigure că integritatea procedurilor 
petițiilor este respectată și nu este 
confundată cu procedura pentru 
reclamații a Comisiei;

6. salută cooperarea constructivă dintre 
Comisia pentru petiții și serviciile 
Ombudsmanului European și își reafirmă 
hotărârea de a sprijini Ombudsmanul în 
identificarea cazurilor de administrare 
defectuoasă de către și împotriva 
instituțiilor UE;

Or. en

Amendamentul 70
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că elaborarea unor norme 
procedurale scrise mai clare cu privire la 
pregătirea internă a comisiei, la 
realizarea și, în primul rând, la evaluarea 
pe fond a deplasărilor delegațiilor, pot 
contribui la sporirea eficacității și 
coerenței activității Comisiei pentru 
petiții;

Or. de

Amendamentul 71
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că punerea corectă în aplicare 
a Directivei-cadru privind deșeurile în toate 
statele membre, la nivel municipal, este 
cea mai importantă; în special, îndeamnă 
statele membre cu puncte de conflict legate 
de gestionarea deșeurilor să acționeze 
decisiv și rapid;

9. consideră că punerea corectă în aplicare 
a Directivei-cadru privind deșeurile în toate 
statele membre este cea mai importantă; 
prin urmare, îndeamnă statele membre 
care întâmpină probleme legate de 
gestionarea deșeurilor să acționeze decisiv 
și rapid;

Or. es

Amendamentul 72
Michael Cashman
Victor Boștinaru
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își reiterează numeroasele solicitări 
adresate statelor membre de a respecta 
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obligațiile care le revin în temeiul 
Directivei 2004/38/CE privind dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre pentru cetățenii Uniunii 
și membrii familiilor acestora; le 
reamintește statelor membre obligația lor 
de a facilita intrarea și șederea pe 
teritoriul lor fără discriminare, inclusiv 
pentru cuplurile de același sex și copiii 
acestora, pentru romi și alte grupuri 
minoritare;

Or. en

Amendamentul 73
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină din toată inima obiectivul 
fundamental al Ley de Costas (Legea 
privind zonele de coastă), și anume, ca 
mediul coastei spaniole să fie protejat 
împotriva dezvoltării excesive, astfel încât 
să fie protejat pentru animalele și plantele 
sălbatice și pentru generațiile următoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină din toată inima obiectivul 
fundamental al Ley de Costas (Legea
privind zonele de coastă), și anume, ca 
mediul coastei spaniole să fie protejat 

10. sprijină din toată inima obiectivul 
fundamental al legii privind zonele de 
coastă, și anume, ca mediul coastei 
spaniole și, în general, presiunile în 
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împotriva dezvoltării excesive, astfel încât 
să fie protejat pentru animalele și plantele 
sălbatice și pentru generațiile următoare;

materie de mediu exercitate asupra 
coastei Mării Mediterane, care amenință 
ecosistemele de coastă, să fie protejat 
împotriva dezvoltării excesive și a 
agresiunilor asupra mediului și a 
speculațiilor, astfel încât să fie protejat 
pentru animalele și plantele sălbatice și 
pentru generațiile următoare;

Or. en

Amendamentul 75
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. cu toate acestea, remarcă preocuparea 
cu privire la faptul că problema legii 
spaniole referitoare la zonele de coastă 
continuă să fie o problemă majoră pentru 
cetățenii europeni în special, și nicio 
soluție satisfăcătoare nu a fost oferită 
încă pentru a asigura că deținătorii de 
proprietăți sub rezerva jurisdicției Ley de 
Costas își pot asuma în siguranță titlul 
corespunzător pentru locuințele pe care 
le-au achiziționat printr-un proces juridic 
corect;

eliminat

Or. en

Amendamentul 76
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. cu toate acestea, remarcă preocuparea 
cu privire la faptul că problema legii 

eliminat;
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spaniole referitoare la zonele de coastă 
continuă să fie o problemă majoră pentru 
cetățenii europeni în special, și nicio 
soluție satisfăcătoare nu a fost oferită 
încă pentru a asigura că deținătorii de 
proprietăți sub rezerva jurisdicției Ley de 
Costas își pot asuma în siguranță titlul 
corespunzător pentru locuințele pe care 
le-au achiziționat printr-un proces juridic 
corect;

Or. fr

Amendamentul 77
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. cu toate acestea, remarcă preocuparea 
cu privire la faptul că problema legii 
spaniole referitoare la zonele de coastă 
continuă să fie o problemă majoră pentru 
cetățenii europeni în special, și nicio 
soluție satisfăcătoare nu a fost oferită 
încă pentru a asigura că deținătorii de 
proprietăți sub rezerva jurisdicției Ley de 
Costas își pot asuma în siguranță titlul 
corespunzător pentru locuințele pe care 
le-au achiziționat printr-un proces juridic 
corect;

11. cu toate acestea, observă cu îngrijorare
faptul că legea spaniolă privind zonele de 
coastă continuă să fie o problemă pentru 
cetățenii europeni și în special pentru 
cetățenii spanioli;

Or. es

Amendamentul 78
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. cu toate acestea, remarcă preocuparea 
cu privire la faptul că problema legii 
spaniole referitoare la zonele de coastă 
continuă să fie o problemă majoră pentru 
cetățenii europeni în special, și nicio 
soluție satisfăcătoare nu a fost oferită încă 
pentru a asigura că deținătorii de 
proprietăți sub rezerva jurisdicției Ley de 
Costas își pot asuma în siguranță titlul 
corespunzător pentru locuințele pe care le-
au achiziționat printr-un proces juridic
corect;

11. cu toate acestea, observă cu deosebită
îngrijorare faptul că legea spaniolă privind
zonele de coastă continuă să fie o problemă 
majoră pentru cetățenii europeni și în 
special pentru cetățenii spanioli și că nicio 
soluție satisfăcătoare nu a fost oferită încă 
pentru a le garanta deținătorilor de 
proprietăți care intră în domeniul de 
aplicare al acestei legi drepturile de 
proprietate corespunzătoare asupra
locuințelor pe care le-au achiziționat în 
mod legal;

Or. de

Amendamentul 79
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază necesitatea de a 
reglementa în mod eficace protecția 
litoralului, semnalând faptul că legea 
privind zonele de coastă nu este în 
concordanță cu obiectivele vizate, având 
în vedere că este în detrimentul 
patrimoniului istoric și al populațiilor 
autohtone, afectându-i pe locuitorii 
micilor sate de coastă, care au coexistat 
mereu într-un mod durabil cu marea și 
ecosistemele sale;

Or. es

Amendamentul 80
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. continuă să sprijine eforturile 
petiționarilor de a pune presiune pe 
guvernul spaniol și autoritățile locale 
pentru a soluționa problemele legate de 
Ley de Costas și aplicarea sa; în acest 
sens, sprijină decizia Comisiei pentru 
petiții de a stabili un grup de lucru la 
nivel politic pentru a considera această 
problemă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 81
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. continuă să sprijine eforturile 
petiționarilor de a pune presiune pe 
guvernul spaniol și autoritățile locale
pentru a soluționa problemele legate de 
Ley de Costas și aplicarea sa; în acest sens, 
sprijină decizia Comisiei pentru petiții de a 
stabili un grup de lucru la nivel politic
pentru a considera această problemă;

12. sprijină eforturile petiționarilor de a 
soluționa problemele legate de legea 
privind zonele de coastă și aplicarea sa; în 
acest sens, sprijină decizia Comisiei pentru 
petiții de a stabili un grup de lucru pentru a 
analiza în detaliu această problemă;

Or. es

Amendamentul 82
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. continuă să sprijine eforturile 
petiționarilor de a pune presiune pe 
guvernul spaniol și autoritățile locale 
pentru a soluționa problemele legate de Ley 
de Costas și aplicarea sa; în acest sens, 
sprijină decizia Comisiei pentru petiții de a 
stabili un grup de lucru la nivel politic 
pentru a considera această problemă;

12. continuă să sprijine eforturile 
petiționarilor de a pune presiune pe 
guvernul spaniol și pe cooperarea cu 
Ministerul Mediului și al Agriculturii, cu 
Ministerul Justiției și cu autoritățile locale 
pentru a soluționa problemele legate de 
legea privind zonele de coastă și de 
aplicarea sa și pentru a ajunge la un acord 
cu proprietarii din zonele de coastă; în 
acest sens, sprijină decizia Comisiei pentru 
petiții de a stabili un grup de lucru la nivel 
politic pentru a analiza această problemă;

Or. en

Amendamentul 83
Michael Cashman

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. continuă să sprijine eforturile 
petiționarilor de a pune presiune pe 
guvernul spaniol și autoritățile locale 
pentru a soluționa problemele legate de Ley 
de Costas și aplicarea sa; în acest sens, 
sprijină decizia Comisiei pentru petiții de a 
stabili un grup de lucru la nivel politic 
pentru a considera această problemă;

12. continuă să sprijine eforturile 
petiționarilor de a pune presiune pe
guvernul spaniol și pe autoritățile locale 
pentru a soluționa problemele legate de 
legea privind zonele de coastă și de 
aplicarea sa retroactivă; în acest sens, 
sprijină decizia Comisiei pentru petiții de a 
stabili un grup de lucru la nivel politic 
pentru a analiza această problemă;

Or. en

Amendamentul 84
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. continuă să sprijine eforturile 
petiționarilor de a pune presiune pe 
guvernul spaniol și autoritățile locale
pentru a soluționa problemele legate de Ley 
de Costas și aplicarea sa; în acest sens, 
sprijină decizia Comisiei pentru petiții de a 
stabili un grup de lucru la nivel politic 
pentru a considera această problemă;

12. continuă să sprijine eforturile 
petiționarilor pentru a soluționa problemele 
legate de aplicarea legii privind zonele de 
coastă; în acest sens, sprijină decizia 
Comisiei pentru petiții de a stabili un grup 
de lucru la nivel politic pentru a analiza
această problemă;

Or. fr

Amendamentul 85
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reiterează părerea conform căreia, 
având în vedere circumstanțele economice 
actuale, este în interesul tuturor să se 
asigure soluționarea lipsei securității 
juridice care afectează proprietățile 
posibil afectate de Ley de Costas;

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reiterează părerea conform căreia, 
având în vedere circumstanțele economice 
actuale, este în interesul tuturor să se 
asigure soluționarea lipsei securității 
juridice care afectează proprietățile 

eliminat;
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posibil afectate de Ley de Costas;

Or. fr

Amendamentul 87
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reiterează părerea conform căreia, 
având în vedere circumstanțele economice 
actuale, este în interesul tuturor să se 
asigure soluționarea lipsei securității 
juridice care afectează proprietățile posibil 
afectate de Ley de Costas;

13. consideră că, având în vedere 
circumstanțele economice actuale, este în 
interesul tuturor să se asigure soluționarea 
lipsei securității juridice care afectează 
proprietățile posibil afectate de legea 
privind zonele de coastă;

Or. es

Amendamentul 88
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. își reiterează părerea conform căreia, 
având în vedere circumstanțele economice 
actuale, este în interesul tuturor să se 
asigure soluționarea lipsei securității 
juridice care afectează proprietățile posibil 
afectate de Ley de Costas;

13. își reiterează părerea conform căreia, 
având în vedere circumstanțele economice 
actuale, este în interesul superior al tuturor 
să se asigure soluționarea lipsei securității 
juridice care afectează proprietățile posibil 
afectate de legea privind zonele de coastă;

Or. de

Amendamentul 89
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită autorităților spaniole să 
adopte măsuri adecvate pentru a evita 
încălcarea drepturilor proprietarilor de 
imobile, având în vedere că dreptul de 
proprietate nu intră în domeniul de 
activitate al Uniunii Europene și că este 
supus principiului subsidiarității, 
consacrat în tratate;

Or. es

Amendamentul 90
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască Ley de Costas în așa fel încât 
să garanteze titlul persoanelor care au 
dobândit proprietatea în mod 
corespunzător și cu bună credință în 
temeiul jurisdicției Ley de Costas; în 
special, solicită o reformă a Ley de Costas 
care să asigure un proces corespunzător, 
un drept de apel, o compensație 
corespunzătoare și dreptul la informare și 
care să protejeze împotriva acțiunilor 
retroactive sau discriminatorii;

14. salută anunțul guvernului spaniol de a 
revizui legea privind zonele de coastă cu 
scopul de a concilia securitatea litoralului 
UE cu creșterea economică și de a oferi o 
mai mare securitate juridică deținătorilor 
de drepturi;

Or. es

Amendamentul 91
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască Ley de Costas în așa fel încât 
să garanteze titlul persoanelor care au 
dobândit proprietatea în mod 
corespunzător și cu bună credință în 
temeiul jurisdicției Ley de Costas; în 
special, solicită o reformă a Ley de Costas
care să asigure un proces corespunzător, 
un drept de apel, o compensație 
corespunzătoare și dreptul la informare și 
care să protejeze împotriva acțiunilor
retroactive sau discriminatorii;

14. salută și sprijină totodată obiectivul de 
bază al legii privind zonele de coastă de a 
proteja speciile sălbatice de coastă în 
beneficiul generațiilor viitoare și acțiunea 
preconizată de noul guvern spaniol de a 
revizui această lege în așa fel încât să 
garanteze titlul persoanelor care au 
dobândit în mod corespunzător și cu bună 
credință o proprietate care face obiectul
legii respective; în special, solicită o 
reformă a legii privind zonele de coastă
care să asigure reparații corespunzătoare 
și proporționale, în special cu privire la 
acțiunile retroactive sau discriminatorii 
întreprinse; sprijină acțiunea 
petiționarilor de a soluționa problemele 
legate de legea privind zonele de coastă și 
de aplicarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 92
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască Ley de Costas în așa fel încât 
să garanteze titlul persoanelor care au 
dobândit proprietatea în mod 
corespunzător și cu bună credință în 
temeiul jurisdicției Ley de Costas; în 
special, solicită o reformă a Ley de Costas
care să asigure un proces corespunzător, un 
drept de apel, o compensație 
corespunzătoare și dreptul la informare și 
care să protejeze împotriva acțiunilor 
retroactive sau discriminatorii;

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască legea privind zonele de coastă
în așa fel încât să garanteze titlul 
persoanelor care au dobândit în mod 
corespunzător și cu bună credință o 
proprietate care face obiectul legii 
respective; în special, solicită o reformă a 
legii privind zonele de coastă care să 
asigure un proces corespunzător, dreptul de 
apel, o compensație corespunzătoare și 
dreptul la informare și care să protejeze 
împotriva acțiunilor retroactive, arbitrare, 
asimetrice sau discriminatorii;
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Or. es

Amendamentul 93
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască Ley de Costas în așa fel încât 
să garanteze titlul persoanelor care au 
dobândit proprietatea în mod 
corespunzător și cu bună credință în 
temeiul jurisdicției Ley de Costas; în 
special, solicită o reformă a Ley de Costas
care să asigure un proces corespunzător, un 
drept de apel, o compensație 
corespunzătoare și dreptul la informare și 
care să protejeze împotriva acțiunilor 
retroactive sau discriminatorii;

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască legea privind zonele de coastă
în așa fel încât să garanteze titlul 
persoanelor care au dobândit în mod 
corespunzător și cu bună credință o 
proprietate care face obiectul legii 
respective; în special, solicită o reformă a 
legii privind zonele de coastă care să 
asigure un proces corespunzător, dreptul de 
apel, o compensație corespunzătoare (dacă 
este necesar) și dreptul la o informare mai 
amplă și completă, și care să protejeze 
împotriva acțiunilor retroactive sau 
discriminatorii;

Or. de

Amendamentul 94
Michael Cashman
Victor Boștinaru
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască Ley de Costas în așa fel încât 
să garanteze titlul persoanelor care au 
dobândit proprietatea în mod 
corespunzător și cu bună credință în 
temeiul jurisdicției Ley de Costas; în 
special, solicită o reformă a Ley de Costas 

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască legea privind zonele de coastă
în așa fel încât să garanteze titlul 
persoanelor care au dobândit în mod 
corespunzător și cu bună credință o 
proprietate care face obiectul legii 
respective; în special, solicită o reformă a 
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care să asigure un proces corespunzător, un 
drept de apel, o compensație 
corespunzătoare și dreptul la informare și 
care să protejeze împotriva acțiunilor 
retroactive sau discriminatorii;

legii privind zonele de coastă care să 
asigure un proces corespunzător, dreptul de 
apel, o compensație satisfăcătoare și 
dreptul la informații fiabile și care să 
protejeze împotriva acțiunilor retroactive 
sau discriminatorii;

Or. en

Amendamentul 95
Margrete Auken, Gerald Häfner

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască Ley de Costas în așa fel încât 
să garanteze titlul persoanelor care au 
dobândit proprietatea în mod 
corespunzător și cu bună credință în 
temeiul jurisdicției Ley de Costas; în 
special, solicită o reformă a Ley de Costas 
care să asigure un proces corespunzător, un 
drept de apel, o compensație 
corespunzătoare și dreptul la informare și 
care să protejeze împotriva acțiunilor 
retroactive sau discriminatorii;

14. reamintește faptul că Parlamentul a 
susținut că legea privind zonele de coastă 
are efecte disproporționate asupra 
proprietarilor particulari și, totodată, că 
are un impact insuficient asupra celor 
care distrug cu adevărat zonele de coastă 
și care au fost adesea responsabili de 
urbanizarea excesivă de-a lungul 
coastelor, inclusiv în stațiunile de 
vacanță, și care știau că acționează 
întotdeauna contrar dispozițiilor legii 
respective; îndeamnă guvernul spaniol să 
asigure un proces corespunzător, dreptul de 
apel, o compensație corespunzătoare și 
dreptul la informare și protecție împotriva 
acțiunilor discriminatorii;

Or. en

Amendamentul 96
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască Ley de Costas în așa fel încât 
să garanteze titlul persoanelor care au 
dobândit proprietatea în mod 
corespunzător și cu bună credință în 
temeiul jurisdicției Ley de Costas; în 
special, solicită o reformă a Ley de Costas
care să asigure un proces corespunzător, un 
drept de apel, o compensație 
corespunzătoare și dreptul la informare și 
care să protejeze împotriva acțiunilor 
retroactive sau discriminatorii;

14. îndeamnă guvernul spaniol să 
revizuiască legea privind zonele de coastă
în așa fel încât să garanteze titlul 
persoanelor care au dobândit în mod 
corespunzător și cu bună credință o 
proprietate care face obiectul legii 
respective; în special, solicită o reformă a 
legii privind zonele de coastă care să 
asigure un proces corespunzător, cu 
măsuri provizorii, dreptul de apel, acces la 
procedura de hotărâre preliminară în fața 
Curții de Justiție, o compensație 
corespunzătoare și dreptul la informare și 
care să protejeze împotriva acțiunilor 
retroactive sau discriminatorii;

Or. de

Amendamentul 97
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită guvernului spaniol să asigure 
o transparență totală cu privire la evoluția 
legii privind zonele de coastă, astfel încât 
cetățenii vizați de aceasta să poată avea o 
imagine de ansamblu asupra procedurilor 
și să le înțeleagă mai bine;

Or. de

Amendamentul 98
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia, de asemenea, să 
asigure punerea în aplicare și executarea 
Directivelor „Habitate” și „Păsări” de 
către statele membre, precum și o mai 
bună transpunere și aplicare a 
Directivei 2004/38/CE privind dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre pentru cetățenii Uniunii 
și membrii familiilor acestora;

Or. en

Amendamentul 99
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește numărul mare de 
petiționari care au adresat comisiei petiții 
individuale privind politica germană în 
materie de tineret și familie și îndeosebi 
serviciile germane de asistență socială 
pentru copii, și subliniază angajamentul 
Comisiei pentru petiții de a aduce o 
contribuție constructivă, în cadrul 
competențelor sale și în cadrul 
competențelor Uniunii Europene, pentru 
clarificarea reclamațiilor între petiționari 
și autorități; insistă asupra faptului că nu 
poate exista nicio interferență în 
procedurile interne autonome ale 
administrației statelor membre;

Or. de

Amendamentul 100
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea închiderii 
breșelor din legislație care împiedică 
cetățenii să se bucure pe deplin de 
drepturile de pe piața internă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 101
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea închiderii 
breșelor din legislație care împiedică 
cetățenii să se bucure pe deplin de 
drepturile de pe piața internă;

16. subliniază necesitatea de a soluționa 
deficiențele din legislație sau neaplicarea 
acesteia, care îi împiedică pe cetățeni să se 
bucure pe deplin de drepturile lor pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 102
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reiterează angajamentul ca 
Parlamentul să răspundă la toate petițiile 
depuse de cetățeni, cu condiția să nu 
conțină un limbaj ofensiv și să nu fie 
irelevante;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 103
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reiterează angajamentul ca 
Parlamentul să răspundă la toate petițiile 
depuse de cetățeni, cu condiția să nu 
conțină un limbaj ofensiv și să nu fie 
irelevante;

eliminat;

Or. fr

Amendamentul 104
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) se angajează să aplice procedura de 
depunere a petițiilor într-un mod mai 
eficient, mai transparent și imparțial și 
luând în considerare drepturile de 
participare ale membrilor Comisiei pentru 
petiții, astfel încât procesarea petițiilor, 
inclusiv diferitele etape ale procedurii, să 
se poată conforma cu verificările 
instanțelor;

Or. de

Amendamentul 105
Rainer Wieland
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 – litera b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) subliniază necesitatea de a asigura, de 
asemenea, continuitatea procesării 
petițiilor după schimbarea legislaturii și a 
modificărilor de personal determinate de 
aceasta;

Or. de

Amendamentul 106
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – litera c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) consideră că participarea deputaților 
în Parlament European la misiuni de 
anchetă este nu numai un drept de 
participare parlamentară, ci și o obligație 
față de petiționari;

Or. de

Amendamentul 107
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – litera d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) solicită, ca element al îmbunătățirii 
activității comisiei, o procedură de 
monitorizare a misiunilor de anchetă, 
care, pe de o parte, asigură dreptul 
fiecărui membru al misiunii de a prezenta 
faptele în funcție de opiniile sale și, pe de 
altă parte, garantează pentru toți membrii 
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comisiei posibilitatea de a participa la 
luarea deciziilor cu privire la concluziile 
care urmează să fie formulate de Comisia 
pentru petiții;

Or. de

Amendamentul 108
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – litera e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) subliniază faptul că, alături de alte 
organe și instituții, și anume comisiile de 
anchetă, inițiativa cetățenească și 
Ombudsmanul European, Comisia pentru 
petiții are un rol autonom și clar definit 
de instanță de apel pentru fiecare 
cetățean;

Or. de

Amendamentul 109
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – litera f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) solicită Conferinței președinților să 
analizeze măsura în care modificarea 
Regulamentului de procedură i se pare 
adecvată pentru punerea în aplicare a 
acestor cerințe formale privind procedura 
de depunere a petițiilor;

Or. de

Amendamentul 110
Nikolaos Salavrakos
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Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază necesitatea de a asigura 
transparența procedurii de gestionare a 
petițiilor, pe plan intern prin posibilitatea 
oferită deputaților în Parlamentul 
European de a avea acces direct la 
arhivele de petiții prin intermediul 
sistemului petițiilor electronice și pe plan 
extern prin consolidarea portalului de 
internet destinat cetățenilor care depun 
petiții.

Or. el


