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5.3.2014 A7-0131/7 

Alteração  7 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que, no espírito da 

Carta Europeia das Línguas Regionais ou 

Minoritárias, e mais especificamente das 

conclusões do Conselho de 13 de junho de 

2005, convém empreender maiores 

esforços no sentido de fomentar, quando 

necessário, a celebração de acordos 

administrativos entre os 

Estados-Membros em causa e o 

Parlamento, por forma a assegurar que os 

cidadãos da UE possam apresentar 

petições de forma eficaz; que o 

Parlamento pode seguir o exemplo do 

Conselho, da Comissão e do Comité das 

Regiões no que respeita aos seus acordos 

bilaterais com certos Estados-Membros, 

tais como a Espanha, a fim de assegurar 

que os peticionários recebam uma 

resposta na sua língua materna, desde 

que esta seja uma língua cooficial no 

território em causa, devendo os custos ser 

suportados pelo Estado-Membro; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Alteração  8 

Margrete Auken 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que as atividades da 

Comissão das Petições se baseiam 

inteiramente nas participações e nos 

contributos dos peticionários, para além 

dos resultados das suas próprias 

investigações sobre cada caso, que são 

complementadas, se necessário, pela 

assistência especializada suplementar da 

Comissão Europeia, dos Estados-Membros 

ou de outros organismos; que as suas 

ordens de trabalho são determinadas e 

organizadas com base nas decisões 

tomadas democraticamente pelos seus 

membros; 

K. Considerando que as atividades da 

Comissão das Petições se baseiam 

inteiramente nas participações e nos 

contributos dos peticionários, para além 

dos resultados das suas próprias 

investigações sobre cada caso, que são 

complementadas, se necessário, pela 

assistência especializada suplementar da 

Comissão Europeia, dos Estados-Membros 

ou de outros organismos; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Alteração  9 

Margrete Auken 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando R 

 

Proposta de resolução Alteração 

R. Recordando que, neste âmbito, a 

posição que advogou com base no 

Relatório Anual de 2012, de acordo com o 

qual decidiu tornar o processo de petição 

mais eficiente, transparente e imparcial, 

preservando, ao mesmo tempo, os direitos 

de participação dos membros da Comissão 

das Petições, de modo a que o tratamento 

das petições resista à apreciação judicial, 

inclusive a nível processual; 

Suprimido 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Alteração  10 

Margrete Auken 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Está decidido a tornar o processo de 

petição mais eficaz, transparente e 

imparcial, salvaguardando os direitos de 

participação dos membros da Comissão 

PETI, de modo a que o tratamento de 

petições possa suportar a apreciação 

judicial, inclusive a nível processual; 

2. Está decidido a tornar o processo de 

petição mais eficaz, transparente e 

apartidário, salvaguardando-se os direitos 

de participação dos membros da PETI; 

salienta que, à luz do aumento 

significativo do número de petições 

recebidas anualmente, são urgentemente 

necessários mais recursos humanos e 

técnicos no secretariado com vista a 

assegurar o correto tratamento das 

petições; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Alteração  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Salienta a importância de um 

controlo proactivo e de ações corretivas 

preventivas e atempadas por parte da 

Comissão, sempre que existam elementos 

de prova fundamentados de que certos 

projetos planeados e apresentados podem 

violar a legislação da UE; manifesta-se 

preocupado com a tendencial moderação 

da Comissão nos inquéritos sobre o 

conteúdo de muitas petições, invocando 

unicamente razões processuais; discorda 

das recorrentes sugestões no sentido de 

encerrar vários processos relacionados 

com petições sem um resultado 

apropriado da respetiva análise e 

considera que esta prática não é 

consentânea com o espírito do importante 

papel desempenhado pela Comissão de 

guardiã dos Tratados; insta a que seja 

dedicada uma atenção mais escrupulosa e 

a que sejam tomadas medidas 

subsequentes, nomeadamente, nos 

processos apresentados pelos 

peticionários que estejam relacionados 

com eventuais violações da legislação da 

UE pela própria Comissão, por exemplo, 

no domínio do acesso aos documentos 

pelo público em geral, tal como garantido 

pela Convenção de Aarhus; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Alteração  12 

Margrete Auken 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Reconhece que, em 2013, muitos 

peticionários manifestaram a sua 

preocupação perante as claras situações de 

injustiça na Dinamarca ocorridas no 

âmbito de processos administrativos e 

judiciais relacionados com a separação e o 

divórcio dos pais, e a subsequente custódia 

de crianças; assinala, neste contexto, que, 

no caso de casais binacionais, existem 

exemplos claros de discriminação em razão 

da nacionalidade a favor do cônjuge do 

Estado-Membro em que os processos 

ocorrem e contrária ao cônjuge 

não-nacional desse Estado, com 

repercussões graves e muitas vezes 

extremamente negativas e dramáticas para 

os direitos da criança; observa, neste 

contexto, a existência de graves violações 

dos direitos fundamentais, quer do 

peticionário, quer da criança; nota que a 

Comissão das Petições realizou uma 

missão de inquérito à Dinamarca para 

investigar diretamente essas denúncias, 

onde a situação parece ser particularmente 

grave; regista que foram também 

registados alguns casos noutros países, 

nomeadamente, na Alemanha (em especial 

relativos às atividades do «Jugendamt»), 

em França e no Reino Unido; 

13. Reconhece que, em 2013, muitos 

peticionários manifestaram a sua 

preocupação perante as claras situações de 

injustiça em diversos Estados-Membros 

ocorridas no âmbito de processos 

administrativos e judiciais relacionados 

com a separação e o divórcio dos pais e a 

subsequente custódia de crianças; assinala, 

neste contexto, que, no caso de casais 

binacionais, existem exemplos claros de 

discriminação em razão da nacionalidade a 

favor do cônjuge do Estado-Membro em 

que os processos ocorrem e contrária ao 

cônjuge não-nacional desse Estado, com 

repercussões graves e muitas vezes 

extremamente negativas e dramáticas para 

os direitos da criança; observa, neste 

contexto, a existência de graves violações 

dos direitos fundamentais, quer do 

peticionário, quer da criança; nota que a 

Comissão das Petições realizou uma 

missão de inquérito à Dinamarca para 

investigar diretamente essas denúncias, 

onde a situação parece ser particularmente 

grave; regista que foram também 

registados alguns casos noutros países, 

nomeadamente, na Alemanha (em especial 

relativos às atividades do «Jugendamt»), 

em França e no Reino Unido; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Alteração  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

Subtítulo 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

Novos horizontes e relações com outras 

instituições 

Suprimido 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Alteração  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

Subtítulo 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

Metodologia de trabalho Suprimido 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Alteração  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 36-A. Entende que o Provedor de Justiça 

deve ter uma independência de facto, a 

fim de garantir que os direitos dos 

cidadãos sejam defendidos de forma 

adequada e objetiva; considera que o 

público em geral tem uma melhor imagem 

desse papel independente se o Provedor de 

Justiça não tiver filiações partidárias 

óbvias; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Alteração  16 

Margrete Auken 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Insta os deputados do Parlamento 

Europeu que integram a Comissão das 

Petições a adotar regras internas 

definitivas que maximizem a eficiência e a 

transparência nos trabalhos da comissão e 

a apresentar propostas de revisão em 

conformidade com o Regimento do 

Parlamento Europeu, de modo a 

consolidar os contínuos esforços 

envidados ao longo da sétima legislatura 

para aperfeiçoar os métodos de trabalho; 

convida a Comissão das Petições a adotar 

prazos claros para o processo de petição, 

de modo a acelerar o tratamento das 

petições no Parlamento Europeu e a 

tornar todo o processo mais transparente e 

democrático; sublinha que esta medida 

poderia definir um prazo para o ciclo de 

vida da petição, desde o seu registo até à 

conclusão do processo no Parlamento 

Europeu, semelhante aos prazos 

existentes para o trabalho em curso 

relativo as processos legislativos e não 

legislativos; considera que estes prazos 

devem dar origem a um mecanismo de 

alerta que chame automaticamente a 

atenção dos deputados para as petições 

que não receberam qualquer resposta ou 

que não foram objeto de qualquer ação 

durante um período de tempo 

considerável, a fim de evitar que as 

37. Insta os deputados do Parlamento 

Europeu a assegurarem a transparência 

nos trabalhos da comissão e a tornarem 

todo o processo mais transparente e 

democrático; recorda que as missões de 

inquérito são um dos principais 

instrumentos de investigação da Comissão 

das Petições para comunicar rapidamente 

aos peticionários e à Comissão das 

Petições as suas conclusões e 

recomendações; 
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petições antigas permaneçam em aberto 

durante anos, sem qualquer motivo 

substancial; recorda que as missões de 

inquérito são um dos principais 

instrumentos de investigação da Comissão 

das Petições, donde a necessidade de uma 

revisão das regras pertinentes para 

permitir que os deputados recém-eleitos 

realizem missões eficientes e comuniquem 

rapidamente aos peticionários e à 

Comissão das Petições as suas conclusões 

e recomendações; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Alteração  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Regozija-se com a presença das 

autoridades públicas do Estado-Membro 

em causa, bem como de outras partes 

interessadas, nas reuniões da Comissão das 

Petições; salienta que a Comissão das 

Petições é a única comissão que, de forma 

sistemática, proporciona aos cidadãos uma 

plataforma para estes expressarem as suas 

preocupações diretamente aos deputados 

do Parlamento Europeu e que torna 

possível um diálogo multipartidário entre 

as instituições da UE, as autoridades 

nacionais e os peticionários; propõe que, 

com vista a facilitar a organização das 

reuniões e de reduzir as despesas de 

deslocação no futuro, a Comissão das 

Petições e a administração do Parlamento 

equacionem a possibilidade de os 

peticionários ou as autoridades públicas 

participarem nas reuniões através de 

videoconferência ou de meios similares; 

38. Regozija-se com a presença das 

autoridades públicas do Estado-Membro 

em causa, bem como de outras partes 

interessadas, nas reuniões da Comissão das 

Petições; salienta que a Comissão das 

Petições é a única comissão que, de forma 

sistemática, proporciona aos cidadãos uma 

plataforma para estes expressarem as suas 

preocupações diretamente aos deputados 

do Parlamento Europeu e que torna 

possível um diálogo multipartidário entre 

as instituições da UE, as autoridades 

nacionais e os peticionários; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/18 

Alteração  18 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 do Secretariado 

da Comissão das Petições com juristas e 

apoio administrativo suplementares; 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 

 

 

 


