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5.3.2014 A7-0131/1 

Alteração  1 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Congratula-se com o facto de a missão 

de inquérito à Galiza, em fevereiro 

de 2013, ter proporcionado longas 

discussões com os peticionários e as 

autoridades regionais sobre a falta de 

estações de tratamento de águas residuais 

adequadas na região, situação que teve um 

sério impacto na saúde da população 

local e na atividade económica em 

determinadas zonas, que estão 

contaminadas com lodo e resíduos 

contendo substâncias que põem em risco 

a saúde pública, o ambiente e, 

possivelmente, a atual produção de 

marisco em determinadas áreas; espera 

que as autoridades se comprometam, 

definitivamente, a agir de forma mais 

diligente para resolver estas questões, que 

seja elaborado para todas as rias em 

causa um plano integrado para o 

tratamento de águas residuais, 

acompanhado da entrada em 

funcionamento das instalações 

necessárias; lamenta o processo moroso e 

anormal na elaboração das conclusões 

desta missão; lamenta também o facto de 

o relatório minoritário de dois membros 

da delegação ainda não ter sido anexado 

ao relatório; 

17. Congratula-se com o facto de a missão 

de inquérito à Galiza, em fevereiro de 

2013, ter proporcionado longas discussões 

com os peticionários e as autoridades 

regionais sobre a falta de estações de 

tratamento de águas residuais adequadas na 

região; ratifica as conclusões e 

recomendações apresentadas no relatório 

sobre a missão de inquérito, aprovado 

pela Comissão das Petições em 17 de 

dezembro de 2013, no que respeita à 

necessidade de prosseguir os esforços com 

vista à conclusão da limpeza e da 

regeneração das rias visitadas;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/2 

Alteração  2 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Constata o afluxo permanente de 

correspondência enviada pelos cidadãos, 

que solicitam ao Parlamento que se 

pronuncie sobre questões que não se 

inscrevem no âmbito de competências da 

UE, nos termos do artigo 227.º do Tratado 

e do artigo 51.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais; apela para que sejam 

encontradas melhores soluções para tratar 

estes pedidos dos cidadãos, tendo em conta 

as obrigações do Parlamento em relação à 

sua correspondência com os mesmos; 

22. Constata o afluxo permanente de 

correspondência enviada pelos cidadãos, 

que solicitam ao Parlamento que se 

pronuncie sobre questões que não se 

inscrevem no âmbito de competências da 

UE, nos termos do artigo 227.º do Tratado 

e do artigo 51.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais; apela para que sejam 

encontradas melhores soluções para tratar 

estes pedidos dos cidadãos, tendo em conta 

as obrigações do Parlamento em relação à 

sua correspondência com os mesmos; 

lamenta, a este respeito, o fracasso dos 

serviços competentes do Parlamento no 

que respeita ao seguimento das 

recomendações sobre os pedidos dos 

cidadãos relativos a questões que não se 

inscrevem no âmbito de competência da 

UE, apresentadas na sua resolução, de 21 

de novembro de 2012, sobre as atividades 

da Comissão das Petições em 2011; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/3 

Alteração  3 

Jarosław Leszek Wałęsa 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Exorta a Comissão das Petições a 

prosseguir o exame do impacto da 

jurisprudência ERT na interpretação do 

artigo 51.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, bem 

como as suas consequências no respeitante 

às petições e a investigar os obstáculos 

reais com os quais os cidadãos da UE se 

deparam quando apresentam um pedido de 

decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça 

da União Europeia, para obter 

interpretações fiáveis das questões centrais 

da legislação da UE no âmbito de 

processos apresentados aos tribunais 

nacionais; 

24. Exorta a Comissão das Petições a 

prosseguir o exame do impacto da 

jurisprudência relativa à Radiotelevisão 

Grega (Ellinikí Radiofonía Tileórasi, 

ERT) na interpretação do artigo 51.º da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, bem como as suas consequências 

no respeitante às petições e a investigar os 

obstáculos reais com os quais os cidadãos 

da UE se deparam quando apresentam um 

pedido de decisão prejudicial ao Tribunal 

de Justiça da União Europeia, para obter 

interpretações fiáveis das questões centrais 

da legislação da UE no âmbito de 

processos apresentados aos tribunais 

nacionais; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/4 

Alteração  4 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Exorta a Comissão a propor legislação 

para resolver as questões relativas ao 

reconhecimento mútuo pelos 

Estados-Membros dos atos de estado civil 

e dos seus efeitos, continuando, ao mesmo 

tempo, a respeitar as políticas sociais dos 

Estados-Membros; 

28. Exorta a Comissão a propor legislação 

para resolver as questões relativas ao 

reconhecimento mútuo pelos 

Estados-Membros dos atos de estado civil, 

respeitando as competências dos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/5 

Alteração  5 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Reconhece o papel importante da rede 

SOLVIT, que identifica e resolve 

regularmente problemas relacionados com 

a aplicação da legislação relativa ao 

mercado interno; insta ao reforço deste 

instrumento; recorda que 2013 foi o «Ano 

Europeu dos Cidadãos» e presta 

homenagem às instituições e aos 

organismos da União Europeia e dos 

Estados-Membros que publicitaram mais 

intensamente os seus serviços junto dos 

cidadãos e aos residentes europeus durante 

este ano, à luz dos princípios consagrados 

nos Tratados e dos factos revelados no 

presente relatório; 

31. Reconhece o papel importante da rede 

SOLVIT, que identifica e resolve 

regularmente problemas relacionados com 

a aplicação da legislação relativa ao 

mercado interno; insta ao reforço deste 

instrumento e a uma colaboração mais 

ativa entre a Comissão das Petições e a 

rede SOLVIT; recorda que 2013 foi o 

«Ano Europeu dos Cidadãos» e presta 

homenagem às instituições e aos 

organismos da União Europeia e dos 

Estados-Membros que publicitaram mais 

intensamente os seus serviços junto dos 

cidadãos e aos residentes europeus durante 

este ano, à luz dos princípios consagrados 

nos Tratados e dos factos revelados no 

presente relatório; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/6 

Alteração  6 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Regista o crescente número de petições 

no decurso do período legislativo e reitera 

a sua grande preocupação com as demoras 

excessivas e os períodos de resposta desde 

a fase de registo até à admissibilidade do 

processo; solicita o reforço do secretariado 

da Comissão das Petições com juristas e 

apoio administrativo suplementares, com 

vista a permitir a emissão de 

recomendações para determinar se a 

petição se insere no âmbito do Direito da 

UE; considera que, de molde a acelerar as 

primeiras decisões sobre a 

admissibilidade, estas recomendações, 

juntamente com os resumos das petições, 

devem ser primeiramente disponibilizadas 

aos membros apenas em inglês, devendo 

ser traduzidas para todas as línguas oficiais 

apenas quando forem publicadas; faz votos 

para que o lançamento do novo portal Web 

das petições diminua o número de petições 

problemáticas que, por vezes, são 

registadas como petições admissíveis; 

39. Regista o crescente número de petições 

no decurso do período legislativo e reitera 

a sua grande preocupação com as demoras 

excessivas e os períodos de resposta desde 

a fase de registo até à admissibilidade do 

processo; solicita o reforço da Unidade da 

Receção e da Transmissão dos 

Documentos Oficiais e do secretariado da 

Comissão das Petições, respetivamente, 

com um administrador suplementar com 

conhecimentos jurídicos, com vista a 

permitir a emissão de recomendações para 

determinar se a petição se insere no âmbito 

do Direito da UE; considera que estas 

recomendações, juntamente com resumos 

das petições, devem ser primeiramente 

disponibilizadas aos membros apenas em 

inglês e ser traduzidas para todas as línguas 

oficiais apenas quando forem publicadas, a 

fim de acelerar ainda mais as primeiras 

decisões sobre a admissibilidade; faz votos 

para que o lançamento do novo portal Web 

das petições diminua o número de petições 

problemáticas que, por vezes, são 

registadas como petições admissíveis; 

Or. en 

 

 


