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Observaţii preliminare

Dispoziţiile existente referitoare la dreptul de a adresa o petiţie şi la exercitarea autorităţii 
Parlamentului în ceea ce priveşte petiţiile primite s-au dovedit de-a lungul timpului a fi, în 
general, adecvate şi eficiente. În special, acestea au creat cadrul de aplicare a articolului 194 
din tratat.

Totuşi, în ultimii ani, activitatea comisiei s-a intensificat ca urmare a iniţiativelor luate de 
deputaţi cu mai multe ocazii pentru a se asigura că Parlamentul este în măsură de a răspunde 
mai bine preocupărilor cetăţenilor europeni. Astfel, a devenit evident că un anumit grad de 
actualizare şi adaptare a dispoziţiilor existente le va permite acestora să reflecte într-un mod 
mai clar evoluţia pragmatică şi graduală a modului în care sunt tratate petiţiile. O modificare 
substanţială a dispoziţiilor care se aplică procesului de petiţionare nu este considerată a fi nici 
necesară, nici potrivită.

Prin urmare, unul dintre obiectivele revizuirii propuse este de spori gradul de transparenţă şi 
de claritate a dispoziţiilor de bază folosite de comisie şi de a le adapta nevoilor cetăţenilor 
dintr-o Uniune Europeană cu 27 de state membre. De asemenea, actualizarea dispoziţiilor 
relevante este necesară pentru a se ţine pasul cu modificările privind procedurile de raportare, 
care au fost introduse prin deciziile Parlamentului, în special prin cele ale Biroului. În plus, 
este necesară o descriere mai clară a relaţiilor dintre comisie şi Comisia Europeană, Consiliu 
şi statele membre.

Trebuie evocat însă şi un alt aspect. De la ultima modificare a dispoziţiilor acum câţiva ani, s-
a înregistrat un progres enorm în domeniul tehnologiei comunicaţiilor, cetăţenii din ziua de 
azi fiind mult mai susceptibili de a comunica şi de a se organiza prin intermediul internetului. 
Petiţiile sunt transmise pe cale electronică tot mai des şi, în plus, atunci când se desfăşoară 
campanii organizate, cetăţenii doresc să aibă posibilitatea de a-şi înscrie numele pentru a 
sprijini petiţii pentru care se strâng semnături sau petiţii care au fost deja prezentate. Este 
necesar ca facilităţile electronice să creeze această posibilitate şi ca ea să fie prevăzută de 
dispoziţii. Împreună cu serviciile competente, Secretariatul analizează modalităţile tehnice 
care trebuie dezvoltate în mod urgent; prin urmare, dispoziţiile trebuie modificate pentru a 
reflecta acest lucru.  Această posibilitate nu trebuie confundată cu cea oferită de „Registrul” 
documentelor, deja creat de Parlament; tocmai de aceea este necesară modificarea articolului 
192 alineatul (2).

În fine, un punct deosebit de important îl reprezintă necesitatea de a asigura, ca regulă 
generală, transparenţa procedurii aplicate petiţiilor şi de a adopta dispoziţii cu o mai mare 
forţă juridică în ceea ce priveşte caracterul privat sau confidenţial al petiţiei, care poate fi 
reclamat de petiţionar. Caracterul privat al petiţiei se referă la numele şi datele personale ale 
petiţionarului; caracterul confidenţial se referă la obiectul petiţiei, indiferent dacă petiţionarul 
a cerut sau nu ca numele său să nu fie divulgat.

Mai multe proiecte anterioare ale documentului anexat au făcut obiectul unor discuţii cu 
partidele politice la nivelul secretariatului înainte de a fi prezentate coordonatorilor. Acest 
document, care conţine comentariile raportorilor, poate fi acum discutat în întregime şi în 
mod constructiv în cadrul comisiei.
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SUGESTII

Comisia pentru petiţii recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele sugestii:

Text în vigoare Amendamente

Amendamentul 1
Articolul 191 alineatul (3)

(3) Petiţiile trebuie redactate într-una 
dintre limbile oficiale ale Uniunii 
Europene. Petiţiile redactate într-o altă 
limbă sunt examinate numai dacă 
petiţionarul a anexat o traducere sau un 
rezumat într-o limbă oficială a Uniunii 
Europene, acestea servind Parlamentului 
ca bază de lucru. În corespondenţa sa cu 
petiţionarul, Parlamentul utilizează limba 
oficială în care sunt redactate traducerea 
sau rezumatul.

(3) Petiţiile trebuie redactate într-o limbă 
oficială a Uniunii Europene. Petiţiile 
redactate într-o altă limbă sunt examinate 
numai dacă petiţionarul a anexat un 
rezumat tradus într-o limbă oficială. În 
corespondenţa sa cu petiţionarul, 
Parlamentul utilizează limba oficială în 
care sunt redactate traducerea sau 
rezumatul.

Amendamentul 2
Articolul 191 alineatul (4a) (nou)

(4a) În cadrul examinării petiţiilor, al 
constatării faptelor sau al căutării de 
soluţii, comisia poate să organizeze vizite în 
statul membru sau în regiunea în cauză, 
destinate informării la faţa locului. 
Rapoartele referitoare la astfel de vizite 
sunt elaborate de participanţii la misiunea 
de informare la faţa locului şi prezentate 
comisiei. Acestea se transmit, de asemenea, 
Preşedintelui spre informare. 
Comisia poate decide să ia orice altă 
măsură parlamentară pe care o consideră
necesară.

Justificare

This amendment clarifies the procedure for reporting back on fact finding missions and 
enables the committee to take further follow up if deemed necessary.
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Amendamentul 3
Articolul 191 alineatul (5)

(5) Preşedintele trimite petiţiile înscrise în 
registrul general comisiei competente care 
examinează dacă acestea intră în 
domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

(5) Preşedintele trimite petiţiile înscrise în 
registrul general comisiei competente, care 
stabileşte dacă petiţia este sau nu 
admisibilă, în conformitate cu dispoziţiile 
din tratat şi cu alineatul (1) de mai sus, şi 
îl informează pe petiţionar cu privire la 
aceasta.

Amendamentul 4
Articolul 191 alineatul (6)

(6) Petiţiile declarate inadmisibile de către 
comisie se arhivează. Decizia motivată se 
notifică petiţionarului.

(6) Petiţiile declarate inadmisibile de către 
comisie se arhivează, iar petiţionarul este 
informat cu privire la aceasta. Atunci 
când este posibil, pot fi recomandate alte 
căi de soluţionare a problemei.

Amendamentul 5
Articolul 191 alineatul (7)

(7) În cazul prevăzut la alineatul 
precedent, comisia poate sugera 
petiţionarului să se adreseze autorităţii 
competente a statului membru interesat 
sau autorităţii competente a Uniunii 
Europene.

eliminat

Amendamentul 6
Articolul 191 alineatul (8)

(8) Petiţia se înscrie într-un registru 
public, cu excepţia cazului în care 
petiţionarul doreşte examinarea 
confidenţială a petiţiei sale.

(8) Odată înregistrate, petiţiile devin, ca 
regulă generală, documente publice, iar 
numele petiţionarului şi conţinutul petiţiei 
pot fi publicate de Parlament din motive 
de transparenţă.

Amendamentul 7
Articolul 191 alineatul (8a) (nou)



PE398.331v04-00 6/10 AD\702465RO.doc

RO

(8a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
la alineatul (8) de mai sus, petiţionarii pot 
cere ca numele lor să nu fie divulgat 
pentru a li se proteja viaţa privată, iar 
Parlamentul trebuie, în acest caz, să 
respecte această cerere.

Amendamentul 8
Articolul 191 alineatul (8b) (nou)

(8b) Petiţionarii pot cere ca petiţia lor să 
fie tratată în mod confidenţial, iar, în 
acest caz, Parlamentul ia măsurile 
necesare pentru a garanta că nu se face 
public conţinutul acesteia. Petiţionarii 
sunt informaţi cu privire la condiţiile 
exacte în care se aplică această dispoziţie.

Amendamentul 9
Articolul 191 alineatul (9)

(9) În cazul în care comisia consideră 
necesar, aceasta poate prezenta 
chestiunea Ombudsmanului.

eliminat

Amendamentul 10
Articolul 192 alineatul (-1) (nou)

(-1) Petiţiile admisibile sunt examinate de 
către comisie în cursul activităţii sale 
obişnuite, fie printr-o discuţie în cadrul 
unei reuniuni ordinare, fie printr-o 
procedură scrisă. Petiţionarul poate fi 
invitat să participe la o reuniune a 
comisiei dacă petiţia sa face obiectul 
discuţiei, sau poate solicita să fie prezent. 
Dreptul petiţionarului de a lua cuvântul 
este acordat de către preşedinte.

Amendamentul 11
Articolul 192 alineatul (1)
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(1) Comisia competentă poate decide 
elaborarea unor rapoarte sau se poate 
pronunţa în orice alt mod cu privire la 
petiţiile pe care le-a declarat admisibile.

(1) Comisia poate decide elaborarea unor 
rapoarte şi poate supune Parlamentului, 
din proprie iniţiativă, o rezoluţie privind o 
petiţie admisibilă, care se dezbate în 
şedinţa plenară după primirea autorizaţiei 
din partea autorităţii competente.

Comisia poate solicita avizul unei alte 
comisii, în conformitate cu articolul 46, în 
special în cazul petiţiilor care vizează 
modificarea dispoziţiilor legislative în 
vigoare.

Comisia poate solicita avizul unei alte 
comisii, care are competenţe specifice 
legate de chestiunea examinată.

Amendamentul 12
Articolul 192 alineatul (3)

(3) În cadrul examinării petiţiilor sau al 
constatării faptelor, comisia poate să 
audieze petiţionarii, să organizeze audieri 
generale sau să trimită membrii la faţa 
locului pentru constatarea faptelor.

(3) În cadrul examinării petiţiilor, al 
constatării faptelor sau al căutării de 
soluţii, comisia poate să organizeze vizite 
în statul membru sau în regiunea în 
cauză, destinate informării la faţa locului.

Rapoartele referitoare la astfel de vizite se 
aprobă de către comisie şi se transmit, 
spre informare, Preşedintelui.

Amendamentul 13
Articolul 192 alineatul (4)

(4) În vederea pregătirii avizului, comisia 
poate solicita Comisiei să-i prezinte 
documente, să-i comunice informaţii sau 
să-i permită accesul la serviciile sale.

(4) În vederea pregătirii avizului său cu 
privire la o petiţie admisibilă, comisia 
poate solicita Comisiei să realizeze o 
anchetă preliminară, în special în ceea ce 
priveşte implicaţiile la nivelul dreptului 
comunitar şi al dispoziţiilor tratatului, să-i 
prezinte documente, să-i comunice 
informaţii sau să o asiste în orice alt fel.
La reuniunile comisiei participă 
reprezentanţi ai Comisiei.

Amendamentul 14
Articolul 192 alineatul (5)
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(5) Dacă este necesar, comisia supune 
votului Parlamentului propunerile de 
rezoluţie privind petiţiile pe care le-a 
examinat.

(5) Comisia poate să transmită avizul sau 
recomandarea sa Comisiei, Consiliului 
sau autorităţii competente a statului 
membru în cauză pentru a se formula un 
răspuns sau a se întreprinde o acţiune. 
Aceasta poate să adreseze Consiliului sau 
Comisiei o întrebare cu solicitare de 
răspuns oral urmată de dezbatere în 
şedinţa plenară, însoţită de o rezoluţie în 
încheierea dezbaterii.

De asemenea, comisia poate solicita ca 
avizul său să fie transmis de către 
Preşedintele Parlamentului, Comisiei sau 
Consiliului.

Amendamentul 15
Articolul 192 alineatul (7)

(7) Petiţionarii sunt informaţi de către 
Preşedintele Parlamentului cu privire la 
deciziile luate şi la motivele acestora.

(7) Petiţionarii sunt informaţi cu privire la 
deciziile luate de comisie şi motivele care 
le justifică.
Atunci când examinarea unei petiţii 
admisibile s-a încheiat, aceasta este 
declarată închisă, iar petiţionarul este 
informat.

Amendamentul 16
Articolul 193 alineatul (2)

(2) Titlul şi textul rezumat al petiţiilor 
înscrise în registrul general, precum şi 
avizele care însoţesc examinarea petiţiei şi 
deciziile esenţiale se depun într-o bază de 
date accesibilă publicului, cu condiţia ca 
petiţionarul să îşi fi exprimat acordul cu 
privire la aceasta. Petiţiile care necesită un 
tratament confidenţial se depun la arhivele 
Parlamentului, unde pot fi consultate de 
orice deputat.

(2) Titlul şi textul rezumat al petiţiilor 
înscrise în registrul general, precum şi 
avizele care însoţesc examinarea petiţiei şi 
deciziile esenţiale se depun într-o bază de 
date accesibilă publicului, cu condiţia ca 
petiţionarul să îşi fi exprimat acordul cu 
privire la aceasta şi comisia să aibă 
resursele financiare, tehnice şi umane 
necesare. Petiţiile care necesită un tratament 
confidenţial se depun la arhivele 
Parlamentului, unde pot fi consultate de 
orice deputat.

Justificare

This amendment recognises the importance of having the required resources as a pre-
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requisite to establishing a public database.
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