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20.4.2016 A8-0121/1 

Alteração  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Provedor de Justiça Europeu 

2015/2161(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Observa um especial aumento das 

dotações para autorizações dos membros 

da instituição em 2014; convida o Provedor 

a descrever de forma detalhada estes 

montantes no próximo relatório sobre o 

seguimento da quitação; 

5. Observa com apreensão um especial 

aumento das dotações para autorizações 

dos membros da instituição em 2014; 

convida o Provedor a descrever de forma 

detalhada estes montantes no próximo 

relatório sobre o seguimento da quitação; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Alteração  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Provedor de Justiça Europeu 

2015/2161(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Congratula-se com o facto de, em 

conformidade com a Estratégia para 2019, 

o Provedor de Justiça ter realizado 

inquéritos de iniciativa, adotando uma 

abordagem mais sistemática e sistémica em 

relação às questões complexas abrangidas 

no âmbito do seu mandato; considera que 

estes inquéritos são um instrumento eficaz; 

insta o Provedor de Justiça a informar 

regularmente a autoridade de quitação 

sobre o impacto dos inquéritos; 

6. Congratula-se com o facto de, em 

conformidade com a Estratégia para 2019, 

o Provedor de Justiça ter realizado 

inquéritos de iniciativa, adotando uma 

abordagem mais sistemática e sistémica em 

relação às questões complexas abrangidas 

no âmbito do seu mandato; considera que 

estes inquéritos são um instrumento eficaz; 

insta o Provedor de Justiça a informar 

regularmente a autoridade de quitação 

sobre o impacto dos inquéritos e a 

determinar claramente as tarefas do 

coordenador; salienta, no entanto, que o 

Provedor deve ter como prioridade 

responder às queixas dos cidadãos dentro 

de um prazo razoável e que os inquéritos 

de iniciativa própria não devem, em 

circunstância alguma, prejudicar esse 

objetivo; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Alteração  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Provedor de Justiça Europeu 

2015/2161(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Congratula-se com a criação de um 

novo lugar denominado «coordenador dos 

inquéritos de iniciativa»; considera que 

esta medida contribui para um trabalho 

mais eficiente da instituição; convida o 

Provedor de Justiça a apresentar um 

relatório à autoridade de quitação sobre o 

desempenho, o impacto e a eficácia deste 

lugar; 

7. Regista a criação de um novo lugar 

denominado «coordenador dos inquéritos 

de iniciativa»; espera que o novo posto 

contribua para um trabalho mais eficiente 

da instituição; convida o Provedor de 

Justiça a apresentar um relatório à 

autoridade de quitação sobre o 

desempenho, o impacto e a eficácia deste 

lugar; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Alteração  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Provedor de Justiça Europeu 

2015/2161(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Congratula-se com o facto de o rácio 

entre os inquéritos concluídos e os 

inquéritos em curso no final do exercício 

precedente ter atingido o nível mais 

elevado de sempre (1,4 inquéritos 

concluídos por inquérito em curso, para um 

objetivo de 1,1); salienta que a 

percentagem de inquéritos encerrados nos 

prazos de 12 e de 18 meses diminuiu em 

2014; regista que o Provedor de Justiça 

observa que a nova estratégia, que inclui a 

realização de inquéritos de iniciativa, 

influenciou o número de processos 

concluídos; 

10. Congratula-se com o facto de o rácio 

entre os inquéritos concluídos e os 

inquéritos em curso no final do exercício 

precedente ter atingido o nível mais 

elevado de sempre (1,4 inquéritos 

concluídos por inquérito em curso, para um 

objetivo de 1,1); salienta que a 

percentagem de inquéritos encerrados nos 

prazos de 12 e de 18 meses diminuiu em 

2014; regista que o Provedor de Justiça 

observa que a nova estratégia, que inclui a 

realização de inquéritos de iniciativa, 

influenciou o número de processos 

concluídos; convida o Provedor de Justiça 

a explicar claramente à autoridade de 

quitação, no âmbito do próximo relatório 

sobre o seguimento da quitação, em que 

consiste o referido impacto; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/5 

Alteração  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Provedor de Justiça Europeu 

2015/2161(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com as economias nas 

rubricas orçamentais relativas à tradução e 

às publicações; 

20. Manifesta a sua preocupação com a 

dimensão das poupanças efetuadas pelo 

Provedor de Justiça nas rubricas 

orçamentais relativas à tradução (190 000 

EUR) e à comunicação (60 000 EUR), 

montantes esses que foram transferidos 

para a rubrica relativa ao pessoal do 

Provedor de Justiça; salienta que o 

Provedor de Justiça deve garantir a 

igualdade de tratamento e de 

oportunidades a todos os cidadãos da 

União, pelo que a qualidade e a 

diversidade linguística e a permanência 

da política de comunicação do Provedor 

de Justiça devem continuar a constituir 

pilares da instituição; 

Or. en 

 

 


