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Alteração 19
Panayiotis Demetriou

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º -1 (novo)

Texto em vigor Alteração

-1. As petições admissíveis serão 
apreciadas pela comissão competente no 
curso da sua actividade normal, quer 
através de debate em reunião ordinária, 
quer mediante procedimento escrito. Os 
peticionários poderão ser convidados a 
participar em reuniões da comissão, se a 
respectiva petição for sujeita a debate, ou 
solicitar autorização para estarem 
presentes. O direito ao uso da palavra 
será concedido aos peticionários à 
discrição do presidente. 
As disposições do primeiro parágrafo 
serão aplicáveis na condição de a petição 
poder ser transmitida, para apreciação 
prévia, a uma subcomissão composta por 
cinco a sete membros, que apresentarão 
seguidamente as suas conclusões à 
comissão para apreciação final e decisão.

Or. en

Alteração 20
Ignasi Guardans Cambó

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. A comissão competente poderá decidir 
elaborar relatórios ou pronunciar-se por 
qualquer outra forma sobre as petições 
que tiver declarado admissíveis.

1. A comissão poderá decidir, 
relativamente a uma petição admissível,
elaborar um relatório de iniciativa em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do 
artigo 45.º, ou apresentar uma breve 
proposta de resolução ao Parlamento, se a 
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Conferência dos Presidentes não 
formular qualquer objecção. Essas 
propostas de resolução serão incluídas no 
projecto de ordem do dia do período de 
sessões, o mais tardar oito semanas após a 
sua aprovação em comissão, para serem 
submetidas a uma votação única sem 
debate, salvo se a Conferência dos 
Presidentes decidir, a título excepcional, 
aplicar o artigo 131.º-A. 

A comissão poderá também, especialmente 
no caso de petições que visem a alteração 
de disposições legais em vigor, solicitar o 
parecer de outra comissão, em
conformidade com o disposto no artigo 
46º.

Em conformidade com o disposto no artigo 
46º e no anexo VI, a comissão poderá 
também, solicitar o parecer de outras 
comissões com especial competência para 
a matéria em apreço.

Or. es

Alteração 21
Gérard Onesta

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-A. Quando uma petição for assinada 
por várias pessoas singulares ou 
colectivas, os signatários designarão um 
representante, o qual será considerado 
como o peticionário para efeitos de 
aplicação das disposições seguintes.
Caso não se verifique tal designação, será 
considerado como peticionário o primeiro 
signatário ou outra pessoa adequada.
Em caso de impedimento, o peticionário 
pode fazer-se substituir por outro 
signatário da petição.

[Modificação da alteração 1 do projecto 
de relatório]

Or. fr
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Alteração 22
Panayiotis Demetriou

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-A. Quando uma petição for assinada 
por várias pessoas singulares ou 
colectivas, os signatários designarão um 
representante e o respectivo suplente, que 
serão considerados como os peticionários 
para efeitos de aplicação das disposições 
seguintes.
Caso não se verifique tal designação, será 
considerado como peticionário o primeiro 
signatário ou outra pessoa adequada.

Or. en

Alteração 23
Gérard Onesta

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. A fim de preparar o seu parecer, a 
comissão poderá solicitar à Comissão que 
lhe apresente documentos, preste 
informações ou permita o acesso aos seus 
serviços.

4. A comissão poderá solicitar à Comissão 
que a assista, nomeadamente fornecendo-
lhe esclarecimentos sobre a aplicação ou 
o cumprimento do direito comunitário, 
bem como através da comunicação de 
toda a informação e documentação 
relativa ao objecto da petição. Os 
representantes da Comissão serão 
convidados a participar nas reuniões da 
comissão.
[Modificação da alteração 15 do projecto 
de relatório]

Or. fr
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Alteração 24
Gérard Onesta

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, que 
verificará, em primeiro lugar, se as 
petições se enquadram no âmbito das 
actividades da União Europeia.

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, que 
decidirá da admissibilidade ou não da 
petição, nos termos do disposto no artigo 
194.º do Tratado CE.
Caso a comissão competente não chegue 
a um consenso sobre a admissibilidade da 
petição, esta será declarada admissível a 
pedido de, pelo menos, um terço dos 
membros da comissão.

[Modificação da alteração 4 do projecto 
de relatório]

Or. fr

Alteração 25
Panayiotis Demetriou

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, que 
verificará, em primeiro lugar, se as 
petições se enquadram no âmbito das 
actividades da União Europeia.

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, 
que, ouvidos os coordenadores, decidirá 
da admissibilidade ou não da petição, nos 
termos do disposto no artigo 194.º do 
Tratado CE.

Or. en
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Alteração 26
Ignasi Guardans Cambó

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, que 
verificará, em primeiro lugar, se as 
petições se enquadram no âmbito das 
actividades da União Europeia.

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo. Os 
coordenadores políticos apresentarão à 
comissão uma proposta de decisão sobre a 
admissibilidade ou não da petição, nos 
termos do disposto no artigo 194.º do 
Tratado CE. 
Caso a comissão competente não chegue 
a um consenso sobre a admissibilidade da 
petição, esta será declarada admissível a 
pedido de, pelo menos, um terço dos 
membros da comissão.

Or. es

Alteração 27
Gérard Onesta

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

6. As petições consideradas pela comissão 
como não admissíveis serão arquivadas e o 
autor da petição será notificado em 
conformidade.

6. As petições consideradas pela comissão 
como não admissíveis serão arquivadas e o 
autor da petição será notificado em 
conformidade. Na medida do possível, 
poderão ser recomendadas vias 
alternativas de recurso.
[Modificação da alteração 5 do projecto 
de relatório]

Or. fr
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Alteração 28
Panayiotis Demetriou

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 8-A (novo)

Texto em vigor Alteração

8-A. Sem prejuízo das disposições 
previstas no n.º 8 supra, o peticionário 
pode solicitar a não divulgação do seu 
nome para proteger o direito à vida 
privada, devendo nesse caso o Parlamento 
respeitar tal pedido.
Quando, na sequência da queixa do 
peticionário, não for possível, por razões 
de anonimato, realizar investigações, o 
peticionário será consultado sobre o 
seguimento a dar.

Or. en

Alteração 29
Ignasi Guardans Cambó

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 8-A (novo)

Texto em vigor Alteração

8-A. Sem prejuízo das disposições 
previstas no n.º 8 supra, o peticionário 
pode solicitar a não divulgação do seu 
nome para proteger o direito à vida 
privada. O Parlamento decidirá 
livremente sobre o fundamento deste 
pedido e, em caso de rejeição, comunicará 
aos peticionários os motivos da sua 
decisão.

Or. es
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Alteração 30
Ignasi Guardans Cambó

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 8-B (novo)

Texto em vigor Alteração

8-B. Os peticionários poderão solicitar 
que a sua petição seja tratada 
confidencialmente, devendo nesse caso o 
Parlamento adoptar as precauções 
necessárias para garantir que o conteúdo 
não seja tornado público. Os peticionários 
serão informados das condições exactas 
de aplicação da presente disposição.

Or. es

Alteração 31
Gérard Onesta

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 193-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 193.º-A
Iniciativa dos cidadãos

Caso o Parlamento seja informado de que 
a Comissão foi convidada a apresentar 
uma proposta de acto jurídico em 
conformidade com o disposto no n.º 4 do 
artigo 11.º do Tratado UE, a Comissão 
das Petições verifica se essa matéria é 
susceptível de influenciar os seus 
trabalhos e, se for caso disso, informará 
os peticionários que apresentaram 
petições sobre questões conexas.

[Modificação da alteração 18 do projecto 
de relatório]

Or. fr
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