
 

AM\1083395RO.doc  PE575.947v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

13.1.2016 A8-0361/1 

Amendamentul  1 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât în 2014 au fost închise 1 887 de 

petiții, dintre care 1 070 de petiții au fost 

inadmisibile; întrucât acest fapt constituie 

o creștere cu aproape 10% față de cifrele 

înregistrate în 2013, când au fost închise 

1 723 de petiții; 

E. întrucât în 2014 au fost închise 1 887 de 

petiții, dintre care 1 070 de petiții au fost 

inadmisibile; întrucât doar 29,1% dintre 

petiții au fost declarate admisibile și au 

fost tratate, 39,4% au fost declarate 

inadmisibile, iar 30,1% au fost declarate 

admisibile și au fost direct închise;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Amendamentul  2 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ka. întrucât instanțele juridice naționale 

dețin principala competență în ceea ce 

privește asigurarea punerii în aplicare 

corecte a legislației UE în statele membre; 

întrucât, în acest context, sistemele 

juridice naționale dispun de un 

instrument util sub forma unei decizii 

preliminare a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene; întrucât, în anumite state 

membre, această procedură a fost foarte 

puțin utilizată, sau chiar deloc; întrucât 

petițiile reprezintă o cale alternativă și 

independentă de investigare și control al 

respectării legislației UE și întrucât aceste 

două proceduri alternative nu ar trebui, 

prin urmare, să se excludă reciproc; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/3 

Amendamentul  3 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât este în interesul petițiilor 

admisibile și justificate ca activitatea 

Comisiei pentru petiții a Parlamentului 

European să nu fie îngreunată de 

proceduri nejustificat de lungi cu petiții 

inadmisibile sau nefondate; 

Q. întrucât este în interesul petițiilor 

admisibile ca activitatea Comisiei pentru 

petiții a Parlamentului European să se 

desfășoare cu minuțiozitate și într-un 

spirit de cooperare constructivă cu 

Comisia și cu celelalte instituții relevante 

pentru fiecare caz în parte; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Amendamentul  4 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. consideră, în plus, că Parlamentul are 

o obligație deosebită de a nu amâna un 

timp nejustificat de lung declararea ca 

inadmisibile sau închise a petițiilor 

inadmisibile sau nefondate; subliniază, în 

acest context, că inadmisibilitatea sau 

închiderea unei petiții din cauza lipsei de 

fundament trebuie justificate temeinic 

petentului; 

5. subliniază că inadmisibilitatea sau 

închiderea unei petiții trebuie justificate 

temeinic petentului; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Amendamentul  5 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. invită Comisia pentru petiții și, dacă este 

necesar, comisiile PE responsabile pentru 

modificarea Regulamentului de 

procedură, să structureze mai clar 

diferența dintre criteriile de stabilire a 

temeiniciei unei petiții și regulile de 

stabilire a admisibilității acestora, precum 

și între menținerea deschisă sau închiderea 

acestora, și să facă această structură 

cunoscută și eventualilor petenți; 

6. invită Comisia pentru petiții să 

structureze mai clar criteriile de stabilire a 

admisibilității, precum și cele privind 

menținerea deschisă sau închiderea 

acestora, și să facă această structură 

cunoscută și eventualilor petenți; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Amendamentul  6 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. invită Comisia Europeană să se implice 

pe deplin în procesul de soluționare a 

petițiilor, în special prin desfășurarea de 

investigații în cazurile admisibile care îi 

sunt prezentate și, în cele din urmă, să 

furnizeze în scris petiționarilor răspunsuri 

precise și actualizate; se așteaptă ca aceste 

răspunsuri să fie dezvoltate și mai mult în 

dezbaterile orale pe marginea acestor 

chestiuni, în cadrul reuniunilor publice ale 

Comisiei pentru petiții; consideră că, în 

scopul credibilității instituționale, Comisia 

ar trebui reprezentată la aceste dezbateri de 

un funcționar cu rang corespunzător; 

8. invită Comisia Europeană să se implice 

pe deplin în procesul de soluționare a 

petițiilor, în special prin desfășurarea de 

investigații în cazurile admisibile care îi 

sunt prezentate și, în cele din urmă, să 

furnizeze în scris și în timp util 

petiționarilor răspunsuri precise și 

actualizate; se așteaptă ca aceste răspunsuri 

să fie dezvoltate și mai mult în dezbaterile 

orale pe marginea acestor chestiuni, în 

cadrul reuniunilor publice ale Comisiei 

pentru petiții; consideră că, în scopul 

credibilității instituționale, Comisia ar 

trebui reprezentată la aceste dezbateri de 

un funcționar cu rang corespunzător; 

consideră că, în calitatea sa de gardian al 

tratatelor, Comisia ar trebui să analizeze 

cazurile în mod mai aprofundat, ținând 

seama de obiectivul final al legislației UE 

relevante; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Amendamentul  7 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază importanța unei monitorizări 

proactive din partea Comisiei și a unor 

măsuri de prevenire luate în timp util de 

aceasta atunci când există dovezi bine 

întemeiate că anumite proiecte planificate 

și publicate pot încălca legislația UE; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la tendința 

actuală de limitare de către Comisie a 

investigării fondului multor petiții, prin 

impunerea de restricții procedurale; 

dezaprobă sugestiile recurente de a închide 

multe dosare legate de anumite petiții fără 

a aștepta rezultatele examinării aspectelor 

ridicate de respectiva chestiune și 

consideră că această tendință nu este în 

conformitate cu spiritul rolului decisiv al 

Comisiei de gardian al tratatelor; solicită o 

atenție sporită și măsuri luate în consecință, 

în special în cazurile prezentate de 

petiționari care implică posibile încălcări 

ale legislației UE chiar de către Comisie, 

cum ar fi în domeniul accesului public la 

documente, garantat de Convenția de la 

Aarhus; 

10. subliniază importanța unei monitorizări 

proactive din partea Comisiei și a unor 

măsuri de prevenire luate în timp util de 

aceasta atunci când există dovezi bine 

întemeiate că anumite proiecte planificate 

și publicate pot încălca legislația UE; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la tendința 

actuală de limitare de către Comisie a 

investigării fondului multor petiții din 

motive pur procedurale; dezaprobă 

sugestiile recurente de a închide multe 

dosare legate de anumite petiții fără a 

aștepta rezultatele examinării aspectelor 

ridicate de respectiva chestiune și 

consideră că această tendință nu este în 

conformitate cu spiritul rolului decisiv al 

Comisiei de gardian al tratatelor; solicită o 

atenție sporită și măsuri luate în consecință, 

în special în cazurile prezentate de 

petiționari care implică posibile încălcări 

ale legislației UE chiar de către Comisie, 

cum ar fi în domeniul accesului public la 

documente, garantat de Convenția de la 

Aarhus; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Amendamentul  8 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. ia act de preocupările petiționarilor cu 

privire la nedreptățile presupuse care se 

produc în procedurile administrative și 

judiciare legate de separarea părinților sau 

de divorț prin care se prezintă probleme 

legate de încredințarea copiilor de vârstă 

fragedă și adopțiile forțate; observă, în 

acest context, că pot exista, în anumite 

state membre și în cazul cuplurilor 

binaționale, o posibilă discriminare pe 

motive de naționalitate în favoarea 

părintelui din statul membru în care se 

desfășoară procedura și împotriva 

părintelui care nu este resortisant al statului 

respectiv, cu repercusiuni grave și de multe 

ori profund negative și dramatice asupra 

drepturilor copilului; subliniază faptul că 

au fost supuse atenției comisiei cazuri, 

provenind din mai multe țări, cum ar fi 

Germania (în special cazurile privind 

activitățile Oficiului pentru bunăstarea 

copiilor și tineretului), Franța, Țările de 

Jos, Slovacia, Danemarca și Norvegia; 

salută, în acest sens, revizuirea 

Regulamentului Bruxelles IIa, preconizată 

pentru anul 2016; subliniază că, în 2015, 

un nou grup de lucru, însărcinat cu 

furnizarea unui răspuns rapid și coerent la 

aceste preocupări, a fost creat în cadrul 

Comisiei pentru petiții și a efectuat o vizită 

de informare pentru a investiga la fața 

31. ia act de preocupările petiționarilor cu 

privire la nedreptățile presupuse care se 

produc în procedurile administrative și 

judiciare legate de separarea părinților sau 

de divorț prin care se prezintă probleme 

legate de încredințarea copiilor de vârstă 

fragedă și adopțiile forțate; observă, în 

acest context, că pot exista, în anumite 

state membre și în cazul cuplurilor 

binaționale, o posibilă discriminare pe 

motive de naționalitate în favoarea 

părintelui din statul membru în care se 

desfășoară procedura și împotriva 

părintelui care nu este resortisant al statului 

respectiv, cu repercusiuni grave și de multe 

ori profund negative și dramatice asupra 

drepturilor copilului; subliniază faptul că 

au fost supuse atenției comisiei cazuri, 

provenind din mai multe țări, cum ar fi 

Germania (în special cazurile privind 

activitățile Oficiului pentru bunăstarea 

copiilor și tineretului), Franța, Țările de 

Jos, Slovacia, Danemarca și Norvegia; 

salută, în acest sens, revizuirea 

Regulamentului Bruxelles IIa, preconizată 

pentru anul 2016; subliniază că, în 2015, 

un nou grup de lucru, însărcinat cu 

furnizarea unui răspuns rapid și coerent la 

aceste preocupări, a fost creat în cadrul 

Comisiei pentru petiții și a efectuat o vizită 

de informare în Regatul Unit pentru a 
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locului plângerile de acest tip; investiga la fața locului plângerile de acest 

tip; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Amendamentul  9 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  

2014/2218(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. subliniază varietatea domeniilor 

tematice vizate de petițiile cetățenilor, cum 

ar fi drepturile fundamentale, drepturile 

omului, drepturile persoanelor cu handicap, 

piața internă, legislația în domeniul 

mediului, relațiile de muncă, politicile din 

domeniul migrației, acordurile comerciale, 

sănătatea publică, bunăstarea copiilor, 

transporturile, drepturile animalelor; și 

discriminarea; solicită specializarea în 

continuare a activității Comisiei pentru 

petiții prin numirea unor raportori interni 

pentru politicile principale la care fac 

referire petiționarii; solicită ca 

secretariatului comisiei să îi fie alocate 

resurse suplimentare pentru ca aceasta să 

poată gestiona numărul mare de petiții 

primite din domenii foarte variate; 

34. subliniază varietatea domeniilor 

tematice vizate de petițiile cetățenilor, cum 

ar fi drepturile fundamentale, drepturile 

omului, drepturile persoanelor cu handicap, 

piața internă, legislația în domeniul 

mediului, relațiile de muncă, politicile din 

domeniul migrației, acordurile comerciale, 

sănătatea publică, bunăstarea copiilor, 

transporturile, drepturile animalelor; și 

discriminarea; solicită specializarea 

activității Comisiei pentru petiții și 

prezentarea în plen de către aceasta, în 

strânsă cooperare cu comisiile 

competente, a mai multor inițiative 

parlamentare privind politicile principale 

la care fac referire petiționarii; solicită ca 

secretariatului comisiei să îi fie alocate 

resurse suplimentare pentru ca aceasta să 

poată gestiona numărul mare de petiții 

primite din domenii foarte variate; 

Or. en 

 

 


