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6.4.2016 A8-0301/1 

Alteração  1 

Mady Delvaux 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Relatórios anuais de 2012-2013 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 

2014/2252(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera, além disso, que os princípios 

da subsidiariedade e da proporcionalidade 

são o ponto de partida para a elaboração de 

políticas; por conseguinte, salienta a 

importância de, no início do processo 

legislativo, avaliar se os objetivos políticos 

podem ser alcançados de forma mais eficaz 

a nível europeu do que através de medidas 

nacionais ou regionais; 

4. Considera, além disso, que os princípios 

da subsidiariedade e da proporcionalidade 

são o ponto de partida para a elaboração de 

políticas; por conseguinte, salienta a 

importância de, no início do processo 

legislativo (e, de forma a limitar os 

encargos burocráticos, apenas nesta fase), 

avaliar se os objetivos políticos podem ser 

alcançados de forma mais eficaz a nível 

europeu do que através de medidas 

nacionais ou regionais; 

Or. en 



 

AM\1091219PT.doc  PE579.867v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

6.4.2016 A8-0301/2 

Alteração  2 

Mady Delvaux 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Relatórios anuais de 2012-2013 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 

2014/2252(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Lamenta, por conseguinte, que os 

relatórios anuais elaborados pela Comissão 

sejam relativamente sumários e não 

analisem em maior pormenor a forma 

como a subsidiariedade e, em especial, a 

proporcionalidade são respeitadas na 

elaboração das políticas da UE; 

9. Observa que os relatórios anuais 

elaborados pela Comissão são 

relativamente sumários e convida a 

Comissão a considerar a possibilidade de 

elaborar relatórios mais detalhados 

quanto à forma como a subsidiariedade e a 

proporcionalidade são respeitadas na 

elaboração das políticas da UE; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/3 

Alteração  3 

Mady Delvaux 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Relatórios anuais de 2012-2013 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 

2014/2252(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Recorda as preocupações suscitadas em 

relatórios anteriores do Parlamento 

relativamente a casos em que a 

subsidiariedade não fora adequadamente 

verificada nas avaliações de impacto 

realizadas pela Comissão; recorda 

igualmente que os relatórios anuais do 

Comité das Avaliações de Impacto 

evocaram a mesma questão; regista o facto 

de este comité ter considerado que mais de 

30 % das avaliações de impacto por si 

apreciadas em 2012 e 2013 não efetuaram 

uma análise satisfatória do princípio da 

subsidiariedade; expressa apreensão 

quanto ao facto de esta proporção ter 

aumentado para 50 % em 2014 e exorta a 

Comissão a dar resposta a esta questão e a 

inverter esta tendência quando proceder à 
revisão das linhas diretrizes para as 

avaliações de impacto; 

15. Recorda as preocupações suscitadas em 

relatórios anteriores do Parlamento 

relativamente a casos em que a 

subsidiariedade não fora adequadamente 

verificada nas avaliações de impacto 

realizadas pela Comissão; recorda 

igualmente que os relatórios anuais do 

Comité das Avaliações de Impacto 

evocaram a mesma questão; regista o facto 

de este comité ter considerado que mais de 

30 % das avaliações de impacto por si 

apreciadas em 2012 e 2013 não efetuaram 

uma análise satisfatória do princípio da 

subsidiariedade; observa que esta 

proporção aumentou para 50 % em 2014 e 

sugere à Comissão que aproveite a 

oportunidade da revisão das linhas 

diretrizes aplicáveis às avaliações de 

impacto para dar resposta a esta questão; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/4 

Alteração  4 

Mady Delvaux 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Relatórios anuais de 2012-2013 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 

2014/2252(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Manifesta o seu desapontamento 

perante a resposta da Comissão aos 

parlamentos nacionais nos casos em que 

foi desencadeado um processo de «cartão 

amarelo»; entende ser necessário que a 

Comissão responda de forma exaustiva a 

quaisquer preocupações suscitadas pelos 

parlamentos nacionais, uma por uma, no 

âmbito de um diálogo, para além de 

qualquer parecer que publique; considera 

igualmente que a Comissão deve 

comparecer perante a comissão competente 

ou as comissões competentes do 

Parlamento Europeu, a fim de explicar a 

sua opinião em maior pormenor; 

19. Toma nota da resposta da Comissão 

aos parlamentos nacionais nos casos em 

que foi desencadeado um processo de 

«cartão amarelo»; entende ser necessário 

que a Comissão tente responder de forma 

exaustiva a quaisquer preocupações 

suscitadas pelos parlamentos nacionais, 

uma por uma, no âmbito de um diálogo, 

para além de qualquer parecer que 

publique; considera que poderia ser útil a 

Comissão comparecer perante a comissão 

competente ou as comissões competentes 

do Parlamento Europeu, a fim de explicar a 

sua opinião em maior pormenor; 

Or. en 

 

 


