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19.10.2016 A8-0283/3 

Alteração  3 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 

fundamentais 

2015/2254(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando N 

 

Proposta de resolução Alteração 

N. Considerando que o aumento da 

eficiência dos sistemas judiciais nos 

Estados-Membros é um elemento fulcral 

do Estado de direito e é essencial para 

assegurar a igualdade de tratamento, 

sancionando os abusos governamentais e 

evitando as arbitrariedades; que a 

Comissão considera aquele aspeto um 

componente-chave das reformas 

estruturais do Semestre Europeu, o ciclo 

anual de coordenação das políticas 

económicas a nível da União; que a 

independência da profissão de jurista é 

uma das pedras angulares de uma 

sociedade livre e democrática; 

N. Considerando que o aumento da 

eficiência dos sistemas judiciais nos 

Estados-Membros é um elemento fulcral 

do Estado de direito e é essencial para 

assegurar a igualdade de tratamento, 

sancionando os abusos governamentais e 

evitando as arbitrariedades; que a 

independência da profissão de jurista é 

uma das pedras angulares de uma 

sociedade livre e democrática; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/4 

Alteração  4 

Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 

fundamentais 

2015/2254(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Recomenda, até uma eventual 

alteração dos Tratados, a criação de um 

mecanismo abrangente da União para a 

democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais que inclua todas as 

partes interessadas pertinentes e, por 

conseguinte, convida a Comissão a 

apresentar, até setembro de 2017, com base 

no artigo 295.º do TFUE, uma proposta 

para a celebração de um pacto da União 

para a democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais, sob a forma de um 

acordo interinstitucional que preveja 

medidas para promover a cooperação entre 

as instituições da União e os 

Estados-Membros, no âmbito do artigo 7.º 

do TUE, integrando, alinhando e 

complementando os mecanismos 

existentes, no seguimento das 

recomendações detalhadas fixadas no 

anexo e incluindo a possibilidade de 

adesão ao pacto da UE para a democracia, 

o Estado de direito e os direitos 

fundamentais para todas as instituições e 

órgãos da União que o desejem fazer; 

1. Recomenda a criação de um 

mecanismo abrangente da União para a 

democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais que inclua todas as 

partes interessadas pertinentes e, por 

conseguinte, convida a Comissão a 

apresentar, até setembro de 2017, com base 

no artigo 295.º do TFUE, uma proposta 

para a celebração de um pacto da União 

para a democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais, sob a forma de um 

acordo interinstitucional que preveja 

medidas para promover a cooperação entre 

as instituições da União e os Estados-

Membros, integrando, alinhando e 

complementando os mecanismos 

existentes, no seguimento das 

recomendações detalhadas fixadas no 

anexo; recomenda a criação de um 

mecanismo vinculativo específico para 

alargar o pacto da UE para a democracia, 

o Estado de direito e os direitos 

fundamentais a todas as instituições e 

órgãos da União; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/5 

Alteração  5 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 

fundamentais 

2015/2254(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Recomenda, nomeadamente, que o 

pacto da UE para a democracia, o Estado 

de direito e os direitos fundamentais inclua 

elementos preventivos e corretivos, e que 

se dirija igualmente a todos os 

Estados-Membros, bem como às três 

principais instituições da União, 

respeitando simultaneamente os princípios 

da subsidiariedade, da necessidade e da 

proporcionalidade; 

3. Recomenda, nomeadamente, que o 

pacto da UE para a democracia, o Estado 

de direito e os direitos fundamentais inclua 

elementos preventivos e corretivos, e que 

se dirija igualmente a todos os 

Estados-Membros, bem como às 

instituições da União, respeitando 

simultaneamente os princípios da 

subsidiariedade, da necessidade e da 

proporcionalidade; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/6 

Alteração  6 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 

fundamentais 

2015/2254(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Manifesta a sua profunda 

preocupação com a falta de transparência 

e responsabilidade democrática que 

caracteriza o Eurogrupo; recomenda que 

o pacto da UE para a democracia, o 

Estado de direito e os direitos 

fundamentais também se aplique ao 

Eurogrupo; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/7 

Alteração  7 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 

fundamentais 

2015/2254(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Recorda que a crise financeira, 

económica e social e as medidas adotadas 

para a combater tiveram um impacto 

profundo em grandes camadas da 

população; sublinha que os direitos 

sociais são direitos fundamentais, tal 

como reconhecido pelos tratados 

internacionais, pela CEDH, pela Carta e 

pela Carta Social Europeia; insta, por 

isso, a Comissão a ter devidamente em 

conta os direitos sociais na sua proposta 

relativa a um pacto da UE para a 

democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais e a cumprir a sua 

obrigação de integrar os objetivos sociais 

em todas as iniciativas europeias, tal 

como previsto nos artigos 3.º e 9.º do 

TFUE; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/8 

Alteração  8 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 

fundamentais 

2015/2254(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 20 – travessão 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Permitir que o Tribunal de Justiça 

avalie a plena legitimidade das decisões 

adotadas nos termos do artigo 7.º do TUE 

alterando o artigo 269.º do TFUE; 

Or. en 

 


