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5.3.2014 A7-0131/19 

Alteração  19 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 

Vuljanić, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o direito de petição 

aumenta a capacidade de reação do 

Parlamento Europeu perante os cidadãos e 

residentes da União, proporcionando-lhes, 

simultaneamente, um mecanismo aberto, 

democrático e transparente para a 

obtenção, sempre que legítimo e 

justificado, de uma solução extrajudicial 

para as suas queixas, principalmente 

quando dizem respeito a problemas com a 

aplicação da legislação europeia; que as 

petições oferecem aos legisladores e órgãos 

executivos uma fonte de informação 

valiosa, tanto a nível da UE, como a nível 

nacional; 

D. Considerando que o direito de petição 

aumenta a capacidade de reação do 

Parlamento Europeu perante os cidadãos e 

residentes da União, podendo, 

simultaneamente, proporcionar-lhes um 

mecanismo aberto, democrático e 

transparente para a obtenção, sempre que 

legítimo e justificado, de uma solução 

extrajudicial para as suas queixas, 

principalmente quando dizem respeito a 

problemas com a aplicação da legislação 

europeia; considerando que as petições 

oferecem aos legisladores e órgãos 

executivos uma fonte de informação 

valiosa, tanto a nível da UE, como a nível 

nacional; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/20 

Alteração  20 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que é cada vez maior 

o número de petições apresentadas que 

denunciam os resultados das medidas de 

austeridade neoliberais, as quais – tendo 

sido reforçadas pelos chamados 

Memorandos de Entendimento, 

nomeadamente enquanto parte dos ditos 

Planos Nacionais de Reforma, da 

Governação Económica e do Semestre 

Europeu, e que serão agravadas pelo 

Pacto Orçamental – estão a contribuir 

para a intensificação da crise social e 

económica em diversos países com 

economias mais frágeis, provocando um 

atraso social à escala civilizacional; 

considerando que essas políticas 

conduzem à redução dos salários dos 

trabalhadores, ao decréscimo da procura 

interna e das receitas fiscais, ao 

desmantelamento dos sistemas de 

proteção social e à redução drástica do 

investimento público; considerando que, 

em consequência, a vida se torna cada vez 

mais difícil para as famílias da classe 

trabalhadora e, designadamente, para as 

mulheres, as crianças e os imigrantes 

pertencentes a estes estratos sociais, que 

são as principais vítimas do acréscimo da 

pobreza, do desemprego e do trabalho 

precário e mal remunerado; 
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5.3.2014 A7-0131/21 

Alteração  21 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Lamenta que as políticas de 

austeridade impostas pela UE nos 

diferentes Estados-Membros estejam a 

resultar numa restrição sem precedentes 

dos direitos fundamentais dos cidadãos 

europeus, especialmente no que diz 

respeito ao direito à alimentação, à saúde, 

à educação e à habitação; considera que é 

urgente aumentar a participação dos 

cidadãos no processo decisório da UE;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/22 

Alteração  22 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Recorda, à luz das petições recebidas, 

que a concretização do direito à habitação 

condiciona a plena concretização de 

outros direitos fundamentais; entende que 

o direito à habitação deve concretizar-se 

através da garantia aos cidadãos e às 

famílias de habitação adequada que 

satisfaça as suas necessidades e assegure 

o seu bem-estar, a privacidade e a 

qualidade de vida, contribuindo, deste 

modo, para alcançar a justiça e a coesão 

sociais e combater a exclusão social e a 

pobreza; apela ao estabelecimento de uma 

moratória imediata sobre as ações de 

despejo nos Estados-Membros da UE e à 

adoção de medidas que visem, 

nomeadamente, regulamentar o 

estabelecimento da dação em 

cumprimento (quando tal não exista) ou 

declarar estado de emergência no setor da 

habitação se for caso disso, a fim de 

garantir o direito à habitação; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/23 

Alteração  23 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Reconhece que as questões ambientais 

continuam a ser uma prioridade para os 

peticionários, destacando, assim, o facto de 

a ação dos Estados-Membros neste 

domínio estar ainda aquém das suas 

aspirações; observa que muitas das 

petições se centram em questões 

relacionadas, por exemplo, com a saúde 

pública, a gestão de resíduos, a segurança 

da água, a energia nuclear e a proteção dos 

animais; salienta que muitas petições dão 

conta de preocupações com novos e futuros 

projetos que aumentam os riscos de afetar 

os domínios atrás mencionados; recorda 

ainda que, à medida que os 

Estados-Membros tentam corrigir estas 

situações, se torna clara as dificuldades em 

arranjar soluções sustentáveis; salienta o 

caso da siderurgia da ILVA, em Taranto, 

motivo de grande preocupação, devido à 

grave deterioração das condições 

ambientais e da situação sanitária da 

população local; exorta a Comissão a 

utilizar os mecanismos disponíveis, a fim 

de assegurar, tanto quanto possível, o 

cumprimento imediato da legislação 

ambiental da UE por parte das autoridades 

italianas; 

23. Reconhece que as questões ambientais 

continuam a ser uma prioridade para os 

peticionários, destacando, assim, o facto de 

a ação dos Estados-Membros neste 

domínio estar ainda aquém das suas 

aspirações; observa que muitas das 

petições se centram em questões 

relacionadas, por exemplo, com a saúde 

pública, a gestão de resíduos, a segurança 

da água, a energia nuclear e a proteção dos 

animais; salienta que muitas petições dão 

conta de preocupações com novos e futuros 

projetos de extração de gás de xisto e de 

prospeção de petróleo que aumentam os 

perigos dos efeitos nos domínios atrás 

mencionados; recorda ainda que, à medida 

que os Estados-Membros tentam corrigir 

estas situações, se torna clara as 

dificuldades em arranjar soluções 

sustentáveis; salienta o caso da siderurgia 

da ILVA, em Taranto, motivo de grande 

preocupação, devido à grave deterioração 

das condições ambientais e da situação 

sanitária da população local; exorta a 

Comissão a utilizar os mecanismos 

disponíveis, a fim de assegurar, tanto 

quanto possível, o cumprimento imediato 

da legislação ambiental da UE por parte 

das autoridades italianas; 
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5.3.2014 A7-0131/24 

Alteração  24 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Lamenta que os cidadãos europeus 

continuem a enfrentar problemas 

frequentes no exercício da sua liberdade de 

circulação, em virtude da aplicação 

incorreta da legislação relativa ao mercado 

interno por parte das autoridades públicas; 

29. Lamenta que os cidadãos europeus 

continuem a enfrentar problemas 

frequentes no exercício da sua liberdade de 

circulação, em virtude da aplicação 

incorreta da legislação da UE por parte das 

autoridades públicas; lamenta o facto de os 

nacionais de alguns Estados-Membros 

não usufruírem de direitos plenos em 

termos de liberdade de circulação; chama 

a atenção para o facto de centenas de 

cidadãos espanhóis, romenos, búlgaros e 

franceses terem sido forçados a 

abandonar a Bélgica, já que este 

Estado-Membro decidiu revogar o seu 

estatuto de residentes legais; 

 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/25 

Alteração  25 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Atividades da Comissão das Petições 2013 

2014/2008(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 29-A. Manifesta a sua preocupação face à 

adoção, em alguns Estados-Membros, de 

leis repressivas que violam liberdades 

fundamentais como a liberdade de 

reunião, de associação e de opinião, 

nomeadamente a recente Lei espanhola 

de segurança dos cidadãos, que prevê a 

imposição de multas pesadas a pessoas 

que participem em protestos espontâneos 

ou filmem a polícia durante as 

manifestações; 

Or. en 

 

 


