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6.2.2019 A8-0024/30

Alteração 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Insta a Comissão a utilizar 
adequadamente os seus poderes 
decorrentes do seu papel de guardiã dos 
Tratados, na medida em que uma tal 
função é da maior importância para o 
funcionamento da UE no que toca aos 
cidadãos e aos legisladores europeus; 
solicita um tratamento atempado dos 
processos por infração, para pôr termo 
imediato a situações em que a legislação da 
UE não seja respeitada;

5. Insta a Comissão a utilizar 
adequadamente os seus poderes 
decorrentes do seu papel de guardiã dos 
Tratados, particularmente quando se trata 
de questões ambientais, na medida em que 
uma tal função é da maior importância para 
o funcionamento da UE no que toca aos 
cidadãos e aos legisladores europeus; 
entende que a Comissão deve ir além de 
uma mera análise formal da 
conformidade processual e prestar maior 
atenção às preocupações no cerne da 
questão; recorda o princípio da precaução 
e o objetivo derradeiro da legislação 
ambiental da UE, cujo objetivo é evitar 
danos irreversíveis em áreas 
ecologicamente sensíveis, e insta a 
Comissão a adotar uma abordagem que 
lhe permita fazer uso das suas 
competências e prerrogativas numa base 
ex ante; solicita um tratamento atempado 
dos processos por infração, para pôr termo 
imediato a situações em que a legislação da 
UE não seja respeitada;
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6.2.2019 A8-0024/31

Alteração 31
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 
Kari
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Solicita à Comissão que assegure a 
total transparência e o acesso aos 
documentos e à informação no âmbito dos 
processos «EU Pilot» relacionados com as 
petições recebidas, bem como 
relativamente aos processos «EU Pilot» e 
por infração já encerrados;

(Não se aplica à versão portuguesa.)  
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6.2.2019 A8-0024/32

Alteração 32
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur
em nome do Grupo GUE/NGL

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. Considera que a Comissão das 
Petições deve tornar o seu trabalho mais 
visível e pertinente, em particular em 
relação às demais comissões do 
Parlamento, de forma a que as petições 
sejam mais bem tidas em conta no trabalho 
legislativo; está convicto de que as 
reuniões da rede de petições podem 
contribuir para reforçar a cooperação entre 
as comissões parlamentares através do 
intercâmbio de informações e da partilha 
de boas práticas;
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6.2.2019 A8-0024/33

Alteração 33
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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. Realça os esforços envidados pelo 
secretariado da Comissão das Petições no 
contexto do tratamento das 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; defende, não obstante, que o 
secretariado da Comissão das Petições 
necessita urgentemente de maiores 
recursos técnicos e de mais recursos 
humanos para garantir o exame diligente 
das petições e uma redução suplementar 
do tempo necessário para o seu 
tratamento, assegurando, ao mesmo 
tempo, que as petições sejam tratadas em 
conformidade com as normas mais 
elevadas; 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;
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