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Alteração  10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Atividades da Comissão das Petições em 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que cada petição deve ser 

analisada e tratada de uma forma 

cuidadosa, eficaz, atempada, transparente e 

individual que preserve os direitos de 

participação dos membros da Comissão das 

Petições; que os peticionários devem 

receber uma resposta, num prazo curto, 

indicando os motivos para o encerramento 

da petição ou as medidas de seguimento, 

execução e acompanhamento 

empreendidas; que uma melhor 

coordenação institucional com as 

instituições a nível regional, nacional e da 

UE é fundamental para que as questões 

colocadas pelas petições possam ser 

abordadas de uma forma imediata; 

O. Considerando que cada petição deve ser 

analisada e tratada de uma forma 

cuidadosa, eficaz, atempada, transparente e 

individual que preserve os direitos de 

participação dos membros da Comissão das 

Petições, e em conformidade com o claro 

procedimento administrativo estabelecido 

pelo Secretário-Geral do Parlamento 

Europeu para as petições em 2014, 

cobrindo o ciclo completo do tratamento 

de uma petição no Parlamento e, em 

última análise, garantindo que os 

cidadãos recebem por escrito resultados 

realistas no prazo de nove meses, em vez 

de alimentar falsas esperanças mantendo 

as petições abertas durante dois ou mais 

anos, como era o caso no passado; que os 

peticionários devem receber uma resposta, 

num prazo curto, indicando os motivos 

para o encerramento da petição ou as 

medidas de seguimento, execução e 

acompanhamento empreendidas; que uma 

melhor coordenação institucional com as 

instituições a nível regional, nacional e da 

UE é fundamental para que as questões 

colocadas pelas petições possam ser 

abordadas de uma forma imediata; 

Or. en 
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Alteração  11 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Atividades da Comissão das Petições em 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Sublinha o trabalho a desenvolver pela 

Comissão das Petições no sentido de 

permitir aos cidadãos e residentes da UE 

participar na defesa e promoção dos seus 

direitos e acompanhar a correta aplicação 

dos regulamentos da União, uma vez que 

as petições garantem que as preocupações 

dos cidadãos sejam reconhecidas e as suas 

queixas legítimas resolvidas num prazo 

razoável; que uma melhor coordenação 

institucional com as instituições a nível 

regional, nacional e da UE, assim como 

com outros organismos, é fundamental 

para que as questões colocadas pelas 

petições possam ser abordadas de uma 

forma imediata; 

1. Sublinha o trabalho a desenvolver pela 

Comissão das Petições no sentido de 

permitir aos cidadãos e residentes da UE 

participar na defesa e promoção dos seus 

direitos e acompanhar a correta aplicação 

dos regulamentos da União, uma vez que 

as petições garantem que as preocupações 

dos cidadãos sejam reconhecidas e as suas 

queixas legítimas resolvidas num prazo 

razoável; destaca a importância de respeitar 

a reforma administrativa de 2014 do 

Secretário-Geral do Parlamento, segundo a 

qual as petições admissíveis que merecem ser 

debatidas devem ser objeto de debate em 

comissão no prazo de nove meses, o mais 

tardar, a contar da apresentação da petição; 

que uma melhor coordenação institucional 

com as instituições a nível regional, 

nacional e da UE, assim como com outros 

organismos, é fundamental para que as 

questões colocadas pelas petições possam 

ser abordadas de uma forma imediata; 

Or. en 

 

 


