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30.6.2010 A7-0186/1 

Amendamentul 1 
Margrete Auken 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0186/2010 
Carlos José Iturgaiz Angulo 
Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiŃii 2009  

2009/2139(INI) 

Propunere de rezoluŃie 
Considerentul K 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

K. întrucât cetăŃenii ar trebui, în special, să 

fie atenŃionaŃi cu privire la faptul că - aşa 
cum a recunoscut Ombudsmanul European 
în decizia din decembrie 2009 care a închis 

ancheta cu privire la reclamaŃia 
822/2009/BU contra Comisiei - procedurile 

judiciare naŃionale fac parte din procesul 
de punere în aplicare a legislaŃiei europene 
în statele membre, iar Comisia pentru 

petiŃii nu poate aborda chestiuni care fac 
obiectul procedurilor judiciare naŃionale 
sau revizui rezultatele acestor proceduri; 

K. întrucât cetăŃenii ar trebui, în special, să 

fie atenŃionaŃi cu privire la faptul că - aşa 
cum a recunoscut Ombudsmanul European 
în decizia din decembrie 2009 care a închis 

ancheta cu privire la reclamaŃia 
822/2009/BU contra Comisiei - procedurile 

judiciare naŃionale fac parte din procesul 
de punere în aplicare a legislaŃiei europene 
în statele membre, iar Comisia pentru 

petiŃii nu poate revoca hotărârile 
pronunŃate de instanŃele naŃionale - ceea 
ce nu exclude acŃiunile de încălcare a 
dreptului Uniunii introduse de Comisia 
Europeană împotriva hotărârilor care 
încalcă dreptul UE; 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0186/2 

Amendamentul 2 
Margrete Auken 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0186/2010 
Carlos José Iturgaiz Angulo 
Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiŃii 2009  
2009/2139(INI) 

Propunere de rezoluŃie 
Considerentul Ka (nou) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

 Ka. întrucât nivelul ridicat al costurilor 
procedurilor judiciare, înregistrat în 
special în anumite state membre, poate 
constitui un obstacol pentru cetăŃeni şi i-
ar putea efectiv împiedica să intenteze 
acŃiuni în faŃa instanŃelor naŃionale 
competente atunci când consideră că 
autorităŃile naŃionale nu le-au respectat 
drepturile conferite de dreptul Uniunii; 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0186/3 

Amendamentul 3 
Margrete Auken 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0186/2010 
Carlos José Iturgaiz Angulo 
Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiŃii 2009  
2009/2139(INI) 

Propunere de rezoluŃie 
Punctul 14a (nou) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

 14a. se declară deosebit de satisfăcut de 
cazurile în care procedura de petiŃionare 
a generat rezultate pozitive, cum ar fi 
protejarea Ferme du Casino din 
Guérande1, care constituie un exemplu de 
zonă protejată din cadrul reŃelei Natura 
2000, în care interesele de ordin ecologic, 
social, economic şi cultural se 
consolidează reciproc; salută, de 
asemenea, deciziile adoptate de 
autorităŃile din Valencia, în urma cărora 
planurile de dezvoltare pentru Parcent nu 
au fost autorizate, exemplificând astfel 
principiul în virtutea căruia proiectele de 
dezvoltare urbană trebuie să-şi asigure 
resurse de apă şi să fie durabile din 
perspectiva mediului; 

 

Or. en 

                                                 
1 Este vorba de petiŃia nr. 551/2008, adresată de Sindicatul Muncitorilor din Mlaştinile Sărăturate. 
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30.6.2010 A7-0186/4 

Amendamentul 4 
Margrete Auken 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0186/2010 
Carlos José Iturgaiz Angulo 
Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiŃii 2009  
2009/2139(INI) 

Propunere de rezoluŃie 
Punctul 25 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

25. salută eforturile Comisiei de dezvoltare 
a unor mijloace alternative de promovare a 
unei mai bune aplicări a legislaŃiei 

europene, precum şi atitudinea pozitivă a 
anumitor state membre care adoptă 

măsurile necesare pentru a remedia 
încălcările din primele faze ale procesului 
de punere în aplicare; 

25. salută eforturile Comisiei de dezvoltare 
a unor mijloace alternative de promovare a 
unei mai bune aplicări a legislaŃiei 

europene, precum şi atitudinea pozitivă a 
anumitor state membre care adoptă 

măsurile necesare pentru a remedia 
încălcările din primele faze ale procesului 
de punere în aplicare; subliniază totuşi că 
modalităŃile alternative de abordare a 
încălcărilor nu se pot substitui 
responsabilităŃilor care revin Comisiei în 
temeiul tratatelor şi trebuie să respecte pe 
deplin drepturile petiŃionarilor în 
conformitate cu Comunicarea 2002/141; 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0186/5 

Amendamentul 5 
Margrete Auken 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0186/2010 
Carlos José Iturgaiz Angulo 
Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiŃii 2009  
2009/2139(INI) 

Propunere de rezoluŃie 
Punctul 37 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

37. salută aprobarea noului Regulament de 
procedură al Parlamentului şi reexaminarea 
dispoziŃiilor legate de gestionarea petiŃiilor; 

încurajează eforturile Secretariatului şi 
ale reprezentanŃilor grupurilor politice de 
a revizui ghidul adresat deputaŃilor, 
cuprinzând normele şi procedurile interne 
ale Comisiei pentru petiŃii, având în 
vedere că acest document nu numai că va 
susŃine deputaŃii în activitatea lor, dar va 
creşte şi mai mult transparenŃa procesului 
de adresare a unei petiŃii; 

37. salută aprobarea noului Regulament de 
procedură al Parlamentului şi reexaminarea 
dispoziŃiilor legate de gestionarea petiŃiilor; 

ia act de orientările revizuite privind 
procedurile interne ale Comisiei pentru 
petiŃii, care oferă precizări utile cu privire 
la funcŃionarea acesteia şi încurajează  
Secretariatul şi reprezentanŃii grupurilor 

politice să îşi continue eforturile de 
îmbunătăŃire a procedurilor care sporesc 
şi mai mult eficienŃa şi transparenŃa 
procesului de adresare a unei petiŃii; 

 

Or. en 

 
 


