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Alteração 10
Jarosław Wałęsa
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições em 2018
(2018/2280(INI))

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que a Comissão das 
Petições adotou pareceres anexos aos 
relatórios parlamentares no tocante a uma 
vasta gama de problemas suscitados nas 
petições, nomeadamente sobre o controlo 
da aplicação do Direito da UE em 20166, a 
coordenação dos sistemas de segurança 
social7, a iniciativa de cidadania europeia8, 
o relatório de execução sobre o 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à 
proteção dos animais durante o transporte 
dentro e fora da UE9, a proposta de 
alteração da Decisão 94/262/CE, Euratom 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de março de 1994, relativa ao estatuto e 
às condições gerais de exercício das 
funções de Provedor de Justiça Europeu10 e 
a aplicação das disposições do Tratado 
relativas à cidadania da União11; sublinha 
que, desde o início da presente legislatura, 
a Comissão das Petições emitiu mais 
pareceres sobre textos legislativos 
europeus em curso;

16. Recorda que a Comissão das 
Petições adotou pareceres anexos aos 
relatórios parlamentares no tocante a uma 
vasta gama de problemas suscitados nas 
petições, nomeadamente sobre o controlo 
da aplicação do Direito da UE em 20166, a 
coordenação dos sistemas de segurança 
social7, a iniciativa de cidadania europeia8, 
o relatório de execução sobre o 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à 
proteção dos animais durante o transporte 
dentro e fora da UE9, a proposta de 
alteração da Decisão 94/262/CE, Euratom 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de março de 1994, relativa ao estatuto e 
às condições gerais de exercício das 
funções de Provedor de Justiça Europeu10 e 
a aplicação das disposições do Tratado 
relativas à cidadania da União11; sublinha 
que, desde o início da presente legislatura, 
a Comissão das Petições emitiu mais 
pareceres sobre textos legislativos 
europeus em curso; salienta a importância 
de apresentar uma justificação para as 
alterações e, tanto quanto possível, fazer 
uma referência direta às petições dos 
cidadãos;

_________________
6 Parecer adotado em 21 de março de 2018.
7 Parecer adotado em 24 de abril de 2018.

_________________
6 Parecer adotado em 21 de março de 2018.
7 Parecer adotado em 24 de abril de 2018.
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8 Parecer adotado em 16 de maio de 2018.
9 Parecer adotado em 9 de outubro de 2018.
10 Parecer adotado em 21 de novembro de 
2018.
11 Parecer adotado em 21 de novembro de 
2018.

8 Parecer adotado em 16 de maio de 2018.
9 Parecer adotado em 9 de outubro de 2018.
10 Parecer adotado em 21 de novembro de 
2018.
11 Parecer adotado em 21 de novembro de 
2018.
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Alteração 11
Jarosław Wałęsa
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberações da Comissão das Petições em 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 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; destaca que o 
número de petições baixou de 2 715, em 
2014, para 1 202, em 2018, em parte 
devido à revisão administrativa do 
processo de petição e ao portal das 
petições, o que tornou os potenciais 
peticionários mais bem informados sobre 
os domínios de atividade da UE e as 
possíveis respostas às petições admissíveis, 
permitindo-lhes assinar ou apoiar 
petições existentes; 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


