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6.2.2019 A8-0024/1

Alteração 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o direito de 
petição reforça a capacidade de resposta 
do Parlamento Europeu aos cidadãos e aos 
residentes da União Europeia;

B. Considerando que o direito de 
petição deve ser reforçado de modo a 
aumentar a capacidade de resposta do 
Parlamento Europeu aos cidadãos e aos 
residentes da União Europeia, garantindo 
a plena proteção dos seus direitos 
fundamentais e oferecendo soluções 
eficazes para todas as questões suscitadas 
através de petições;
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6.2.2019 A8-0024/2

Alteração 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que cada petição é 
cuidadosamente analisada e tratada; que 
cada peticionário tem direito a receber, 
num prazo razoável, informações sobre a 
decisão tomada pela Comissão das Petições 
relativamente à admissibilidade da petição 
na sua própria língua ou na língua em 
que a petição foi apresentada;

C. Considerando que cada petição 
deve ser cuidadosamente analisada e 
tratada; que cada peticionário tem direito a 
receber sem demora, na sua própria 
língua ou na língua em que a petição foi 
apresentada, informações completas sobre 
a decisão tomada pela Comissão das 
Petições relativamente à admissibilidade da 
petição e sobre as medidas por ela 
tomadas no contexto do tratamento e do 
seguimento dado à petição; que a 
experiência dos peticionários 
relativamente ao tratamento das suas 
petições exerce uma grande influência na 
determinação da sua perceção sobre as 
instituições europeias e sobre o seu direito 
de petição consagrado na legislação da 
UE;
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6.2.2019 A8-0024/3

Alteração 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta a oportunidade que as 
petições oferecem ao Parlamento Europeu 
e a outras instituições da UE de encetarem 
um diálogo com os cidadãos da UE 
afetados pela aplicação do Direito da UE; 
sublinha a necessidade de promover a 
cooperação das instituições e dos 
organismos da UE com as autoridades 
nacionais, regionais e locais sobre assuntos 
relacionados com a aplicação do Direito 
da UE; exorta as instituições da UE e os 
Estados-Membros a promoverem o direito 
de petição dos cidadãos e a sensibilizarem 
a opinião pública para as competências da 
UE e as possíveis soluções apresentadas 
pelo Parlamento Europeu durante o 
tratamento de petições;

2. Salienta a oportunidade que as 
petições oferecem ao Parlamento Europeu 
e a outras instituições da UE de encetarem 
um diálogo com os cidadãos da UE 
afetados pela aplicação do Direito da UE; 
sublinha a necessidade de promover a 
cooperação das instituições e dos 
organismos da UE com as autoridades 
nacionais, regionais e locais sobre assuntos 
relacionados com as insuficiências, as 
incoerências e as lacunas no Direito da 
UE e na sua aplicação, a fim de proteger 
plena e eficazmente os direitos 
económicos, sociais e culturais de todos os 
cidadãos; exorta as instituições da UE e os 
Estados-Membros a promoverem o direito 
de petição dos cidadãos e a sensibilizarem 
a opinião pública para as competências da 
UE e as possíveis soluções apresentadas 
pelo Parlamento Europeu durante o 
tratamento de petições;
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6.2.2019 A8-0024/4

Alteração 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Salienta a necessidade de adotar 
uma governação da UE plenamente 
democrática e normas éticas mais 
rigorosas nas instituições, organismos e 
agências da UE, a fim de resolver os 
problemas relacionados com a falta de 
transparência no processo decisório da 
União e com conflitos de interesses e 
todas as questões éticas que afetam o 
processo legislativo a nível da UE no que 
respeita às questões levantadas pelos 
peticionários;
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6.2.2019 A8-0024/5

Alteração 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Destaca quatro audições públicas 
sobre vários temas, nomeadamente, os 
direitos dos cidadãos após o Brexit, em 
conjunto com a Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
e a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, em 1 de fevereiro de 2018, a 
«Iniciativa de Cidadania Europeia — 
Revisão do Regulamento», em conjunto 
com a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, em 21 de fevereiro de 
2018, o «Impacto dos desreguladores 
endócrinos na saúde pública», em 22 de 
março de 2018, juntamente com a 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, e «Os direitos das 
pessoas com deficiência», em 9 de outubro 
de 2018; recorda aos membros da 
Comissão das Petições a importância de 
assistir às audições públicas solicitadas e 
organizadas pela comissão; solicita à rede 
de petições que apresente propostas de 
audições públicas e temas específicos para 
estudos e resoluções do Parlamento 
Europeu, que reflitam a ligação entre o 
trabalho legislativo em curso e os poderes 
de controlo político do Parlamento e as 
petições que tratam de assuntos de grande 
preocupação para os cidadãos europeus; 
sublinha que a rede de petições é o fórum 
adequado para a apresentação de 

8. Destaca quatro audições públicas 
sobre vários temas, nomeadamente, os 
direitos dos cidadãos após o Brexit, em 
conjunto com a Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
e a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, em 1 de fevereiro de 2018, a 
«Iniciativa de Cidadania Europeia — 
Revisão do Regulamento», em conjunto 
com a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, em 21 de fevereiro de 
2018, o «Impacto dos desreguladores 
endócrinos na saúde pública», em 22 de 
março de 2018, juntamente com a 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, e «Os direitos das 
pessoas com deficiência», em 9 de outubro 
de 2018; recorda aos membros da 
Comissão das Petições a importância de 
assistir às audições públicas solicitadas e 
organizadas pela comissão; congratula-se 
com o facto de a Comissão das Petições 
ter apresentado audições públicas e temas 
específicos para estudos e resoluções do 
Parlamento Europeu, que refletiram a 
ligação entre o trabalho legislativo em 
curso e os poderes de controlo político do 
Parlamento e assuntos de grande 
preocupação para os cidadãos europeus; 
sublinha que o papel da Comissão das 
Petições deve ser reforçado, devendo 
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iniciativas comuns tendo em vista o seu 
tratamento como petições, o que pode 
refletir de forma exaustiva o contributo do 
Parlamento para as petições dos cidadãos 
europeus;

ser-lhe oferecida a oportunidade de 
apresentar mais iniciativas para melhorar 
o contributo do Parlamento na resposta 
aos problemas expostos pelos cidadãos 
europeus através de petições;
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6.2.2019 A8-0024/6

Alteração 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Entende que a rede de petições é 
um meio para tornar a Comissão das 
Petições mais visível e pertinente no 
trabalho das demais comissões do 
Parlamento, de forma a que as petições 
sejam mais bem tidas em conta no trabalho 
legislativo; reitera a sua convicção de que 
as reuniões da rede de petições são 
essenciais para reforçar a cooperação 
entre as comissões parlamentares através 
do intercâmbio de informações e da 
partilha de boas práticas entre os membros 
da rede;

11. Entende que a Comissão das 
Petições tem de se tornar mais visível e 
pertinente no trabalho das demais 
comissões do Parlamento, de forma a que 
as petições sejam mais bem tidas em conta 
no trabalho legislativo; reitera a sua 
convicção de que a Comissão das Petições 
deve desempenhar um papel central no 
reforço da cooperação entre as comissões 
parlamentares, nomeadamente, 
promovendo um intercâmbio de 
informações e uma partilha de boas 
práticas mais eficazes, com vista a 
melhorar a capacidade de resposta do 
Parlamento a todas as questões suscitadas 
nas petições;
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6.2.2019 A8-0024/7

Alteração 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Chama a atenção para as propostas 
de resolução apresentadas nos termos do 
artigo 128.º, n.º 5, ou do artigo 216.º, n.º 2, 
do Regimento, em nome da comissão e 
adotadas em sessão plenária, 
nomeadamente sobre a proteção e a não 
discriminação das minorias nos 
Estados-Membros da UE1,  , a resposta às 
petições sobre a luta contra a precariedade 
e a utilização abusiva dos contratos de 
trabalho a termo2, os efeitos negativos da 
Lei de Cumprimento Fiscal para Contas no 
Estrangeiro para os cidadãos da UE e, em 
particular, para os «norte-americanos 
acidentais»3, e o papel do serviço alemão 
de proteção de menores (Jugendamt)  em 
litígios familiares transfronteiriços5;

_________________
1 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0032.
2 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0242.
3 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0316.
4 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0476.

(Não se aplica à versão portuguesa.)      
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6.2.2019 A8-0024/8

Alteração 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, no contexto da 
semana dos direitos humanos do 
Parlamento, a Comissão das Petições 
analisou várias petições relacionadas com 
questões relativas aos direitos humanos e 
apresentou um estudo atualizado sobre a 
Diretiva «Auxílio» e a criminalização da 
assistência humanitária a migrantes em 
situação irregular; solicita à Comissão que 
proponha alterações ao artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 2002/90/CE do Conselho, de 28 
de novembro de 2002, relativa à definição 
do auxílio à entrada, ao trânsito e à 
residência irregulares1, com vista a 
introduzir uma isenção obrigatória de 
criminalização para a ajuda humanitária 
em caso de entrada, trânsito ou estada;

20. Salienta que, no contexto da 
semana dos direitos humanos do 
Parlamento, a Comissão das Petições 
analisou várias petições relacionadas com 
questões relativas aos direitos humanos e 
apresentou um estudo atualizado sobre a 
Diretiva «Auxílio» e a criminalização da 
assistência humanitária a migrantes em 
situação irregular; solicita à Comissão que 
proponha uma estratégia da UE eficaz e 
sustentável no domínio da migração, que 
vise reforçar as vias legais e seguras de 
entrada na UE e a recolocação 
automática e obrigatória de requerentes 
de asilo em todos os Estados-Membros, 
bem como melhorar a cooperação entre 
todos os Estados-Membros, por forma a 
dar uma resposta mais eficaz aos graves 
problemas económicos e sociais que 
afetam os países de origem dos migrantes 
e a garantir que estes não se vejam 
obrigados a recorrer à migração irregular 
para tentar viver noutros locais;

_________________
1 JO L 328 de 5.12.2002, p. 17.
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6.2.2019 A8-0024/9

Alteração 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições durante o ano de 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Está convicto de que o secretariado 
da Comissão das Petições trata as petições 
de forma eficiente e com grande cuidado, 
de acordo com as orientações da comissão 
e o ciclo de vida das petições na 
administração do PE; apela a mais 
inovações no tratamento de petições, tendo 
em conta os desenvolvimentos 
tecnológicos mais recentes, para tornar 
todo o processo mais claro e mais 
transparente para os cidadãos europeus;

21. Está convicto de que o secretariado 
da Comissão das Petições deve dispor dos 
recursos necessários para tratar as 
petições de uma forma mais eficiente e 
com maior cuidado, de acordo com as 
orientações da comissão; apela a mais 
inovações no tratamento de petições, tendo 
em conta os desenvolvimentos 
tecnológicos mais recentes, para tornar 
todo o processo mais claro e mais 
transparente para os cidadãos europeus;

Or. en


