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7.1.2015 A8-0058/9 

Alteração  9 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 
Considerando P-A (novo) 
 

Proposta de resolução Alteração 

  P-A. Considerando que, em 2013, o 

Provedor de Justiça recebeu numerosas 

queixas relativas a conflitos de interesses 

ou a práticas de "porta giratória" 

envolvendo personalidades de destaque 

com cargos estreitamente relacionados 

nos setores público e privado; que a 

administração da UE deve conferir a 

maior importância à prática de uma 

conduta eticamente exemplar; que, por 

conseguinte, o Provedor de Justiça 

publicou um conjunto de normas éticas e 

princípios de serviço público; 

considerando ainda que muitas ONG 

alegam que a Comissão não está a 

resolver o que descrevem como práticas 

sistémicas de "porta giratória"; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/10 

Alteração  10 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 11 
 

Proposta de resolução Alteração 

11. Realça que a grande maioria dos 

inquéritos conduzidos pelo Provedor de 

Justiça ao longo do ano passado (64,3 %) 

disseram respeito à Comissão Europeia; 

reconhece que a Comissão é a instituição 

cujas decisões são mais suscetíveis de 

afetar diretamente os cidadãos e as 

organizações e empresas da sociedade 

civil; entende que a Comissão seja, 

portanto, o principal objeto de escrutínio 

público; observa com preocupação, no 

entanto, que a percentagem de queixas 

relativas à Comissão aumentou em relação 

a 2012, em que foi de 52,7%; incentiva a 

Provedora de Justiça a examinar os 

motivos deste aumento, a fim de ajudar a 

melhorar a administração da Comissão e, 

assim, aumentar a credibilidade das 

instituições da UE como um todo; insta a 

nova Comissão a tomar medidas rápidas 

para melhorar o seu desempenho com o 

objetivo de reduzir o número de queixas 

contra si; 

11. Lamenta que a grande maioria dos 

inquéritos conduzidos pelo Provedor de 

Justiça ao longo do ano passado (64,3 %) 

disseram respeito à Comissão Europeia; 

opõe-se à falta de transparência que a 

Comissão Europeia tem demonstrado e 

continua a mostrar, nomeadamente no 

que diz respeito às principais decisões 

sobre as políticas de austeridade que 

afetam manifestamente as condições de 

vida dos cidadãos e residentes europeus; 

observa com preocupação, no entanto, que 

a percentagem de queixas relativas à 

Comissão aumentou em relação a 2012, em 

que foi de 52,7%; incentiva a Provedora de 

Justiça a examinar os motivos deste 

aumento, a fim de ajudar a melhorar a 

administração da Comissão e, assim, 

aumentar a credibilidade das instituições da 

UE como um todo; insta a nova Comissão 

a tomar medidas rápidas para melhorar o 

seu desempenho com o objetivo de reduzir 

o número de queixas contra si; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/11 

Alteração  11 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 18 
 

Proposta de resolução Alteração 

18. Assinala que o Provedor de Justiça 

apresentou ao Parlamento um relatório 

especial, que incidia sobre a falta de um 

mecanismo na Frontex que permita o 

tratamento das queixas sobre violações dos 

direitos fundamentais decorrentes do 

trabalho da agência; está confiante de que o 

relatório especial será objeto de um 

relatório a ser elaborado pela Comissão das 

Petições, em cooperação com a Comissão 

das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos; 

18. Lamenta que o Provedor de Justiça se 

tenha visto obrigado a apresentar ao 

Parlamento um relatório especial, na 

sequência da recusa pela Agência 

Frontex de introduzir um mecanismo na 

Frontex que permita o tratamento das 

queixas sobre violações dos direitos 

fundamentais decorrentes do trabalho da 

agência em matéria de vedação das 

fronteiras externas da UE, o que constitui 

uma flagrante violação pela Frontex dos 

direitos de milhares de migrantes e 

requerentes de asilo; observa que o 

Provedor de Justiça abriu um inquérito 

sobre o enorme número de voos de 

deportação organizados pela Frontex em 

colaboração com vários 

Estados-Membros, tendo mais de 10 800 

pessoas sido deportadas desde 2006; está 

confiante de que o relatório especial será 

objeto de um relatório a ser elaborado pela 

Comissão das Petições, em cooperação 

com a Comissão das Liberdades Cívicas, 

da Justiça e dos Assuntos Internos; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/12 

Alteração  12 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 19 
 

Proposta de resolução Alteração 

19. Encoraja a Provedora de Justiça a 

aprofundar as suas relações e a cooperação 

com as diversas redes, em especial a Rede 

Europeia de Provedores de Justiça e o 

quadro para a Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência; recorda o apelo feito pelo 

Parlamento no Relatório Anual da 

Comissão das Petições de 2012 para que 

seja criada pelo Parlamento uma rede que 

envolva as comissões das petições dos 

Estados-Membros e possa ser suplementar 

à Rede Europeia de Provedores de Justiça; 

19. Encoraja a Provedora de Justiça a 

aprofundar as suas relações e a cooperação 

com as diversas redes, em especial a Rede 

Europeia de Provedores de Justiça e o 

quadro para a Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência; manifesta a sua preocupação 

com a eventual extinção dos provedores 

de justiça regionais supostamente ditada 

pelos cortes anunciados pelo Governo 

espanhol, por exemplo; alerta para o facto 

de a extinção desses provedores de justiça 

poder significar para muitos cidadãos 

europeus uma redução significativa das 

suas possibilidades de defenderem 

eficazmente os respetivos direitos; recorda 

o apelo feito pelo Parlamento no Relatório 

Anual da Comissão das Petições de 2012 

para que seja criada pelo Parlamento uma 

rede que envolva as comissões das petições 

dos Estados-Membros e possa ser 

suplementar à Rede Europeia de 

Provedores de Justiça; 

Or. en 



 

AM\1045285PT.doc  PE545.681v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.1.2015 A8-0058/13 

Alteração  13 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 24 
 

Proposta de resolução Alteração 

24. Saúda algumas das importantes 

investigações iniciadas pela Provedora de 

Justiça Europeia, como os inquéritos 

relativos à transparência nas negociações 

sobre a Parceria Transatlântica de 

Comércio e Investimento (TTIP), às 

denúncias nas instituições da UE, à 

transparência nos grupos de peritos da 

Comissão, aos casos de «porta giratória», 

aos direitos fundamentais na política de 

coesão e à Iniciativa de Cidadania 

Europeia; aguarda com expetativa os 

resultados desses inquéritos; 

24. Saúda algumas das importantes 

investigações iniciadas pela Provedora de 

Justiça Europeia, como os inquéritos 

relativos à falta de transparência nas 

negociações sobre a Parceria Transatlântica 

de Comércio e Investimento (TTIP), às 

denúncias nas instituições da UE, à falta de 

transparência nos grupos de peritos da 

Comissão, aos casos de «porta giratória» e 

de conflito de interesses, aos direitos 

fundamentais na política de coesão e à 

Iniciativa de Cidadania Europeia; aguarda 

com expetativa os resultados desses 

inquéritos; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/14 

Alteração  14 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 25 
 

Proposta de resolução Alteração 

25. Congratula-se com a decisão do 

Conselho da União Europeia de publicar as 

diretrizes de negociação da UE relativas às 

negociações em curso sobre a TTIP entre a 

UE e os EUA; congratula-se igualmente 

com a decisão da Comissão de publicar 

mais textos de negociação da UE e de 

permitir o acesso mais amplo a outros 

documentos no contexto das negociações 

da TTIP; considera que o facto de 

acompanhar de perto a transparência das 

negociações da TTIP reforçou o papel da 

Provedora de Justiça como guardiã da 

transparência da UE; apoia o pedido da 

Provedora de Justiça no sentido de uma 

abordagem política e de uma campanha de 

informação transparentes sobre a TTIP, a 

serem adotadas pelas instituições 

europeias; compromete-se a dar 

seguimento aos resultados da consulta 

sobre a transparência da TTIP através, 

nomeadamente, da consideração das 

petições recebidas sobre o assunto, em 

especial tendo em conta o impacto 

potencial da TTIP e de outras negociações 

comerciais na vida dos cidadãos europeus; 

25. Assinala a decisão do Conselho da 

União Europeia de publicar as diretrizes de 

negociação da UE relativas às negociações 

em curso sobre a TTIP entre a UE e os 

EUA; assinala igualmente a decisão da 

Comissão de publicar mais textos de 

negociação da UE e de permitir o acesso 

mais amplo a outros documentos no 

contexto das negociações da TTIP; 

considera, contudo, que estas são medidas 

muito limitadas, tendo em conta a grande 

falta de transparência e de participação 

do público nas negociações da TTIP; 

considera que o facto de acompanhar de 

perto a transparência das negociações da 

TTIP reforçaria o papel da Provedora de 

Justiça como guardiã da transparência da 

UE; apoia o pedido da Provedora de Justiça 

no sentido de uma abordagem política e de 

uma campanha de informação 

transparentes sobre a TTIP, a serem 

adotadas pelas instituições europeias; 

compromete-se a dar seguimento aos 

resultados da consulta sobre a 

transparência da TTIP através, 

nomeadamente, da consideração das 

petições recebidas sobre o assunto, em 

especial tendo em conta o impacto 

potencial da TTIP e de outras negociações 

comerciais na vida dos cidadãos europeus; 

insta, além disso, à realização de 
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referendos sobre a TTIP, pois que 

permitiriam aos cidadãos e residentes de 

cada Estado-Membro decidirem sobre este 

acordo; 

Or. en 

 

 


