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Artigo 1 – ponto 1 – ponto 2 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 22 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Em cada grupo consultivo, a 

Comissão procura garantir, tanto quanto 

possível, um elevado nível de 

competências, bem como uma 

representação equilibrada dos domínios de 

especialização e de interesse e uma 

representação equilibrada em termos de 

género e de origem geográfica, tendo em 

conta as tarefas específicas dos grupos 

consultivos, o tipo de competências 

necessárias e o resultado do processo de 

seleção de peritos.; 

3. Em cada grupo consultivo, a 

Comissão garante um elevado nível de 

competências, bem como uma 

representação equilibrada dos domínios de 

especialização e de interesse tanto 

económico como não-económico, 

incluindo grupos da sociedade civil, e uma 

representação equilibrada em termos de 

género e de origem geográfica, tendo em 

conta as tarefas específicas dos grupos 

consultivos, o tipo de competências 

necessárias e o resultado do processo de 

seleção de peritos.»; 

Or. en 

Justificação 

Em conformidade com os n.ºs 2 e 7 do parecer adotado por unanimidade pela Comissão dos Orçamentos 

relativo ao INI do Parlamento sobre o controlo do registo e da composição dos grupos de peritos da 

Comissão (2015/2319(INI)) 
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Artigo 1 – ponto 1 – ponto 3 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Em cada grupo técnico, a Comissão 

procura garantir um elevado nível de 

competências profissionais e, tanto quanto 

possível, uma representação equilibrada 

dos domínios de especialização relevantes 

e uma representação equilibrada em termos 

de género e de origem geográfica, tendo 

em conta as tarefas específicas dos grupos 

técnicos, o tipo de competências 

necessárias e o resultado do processo de 

seleção de peritos. 

Em cada grupo técnico, a Comissão 

garante um elevado nível de competências 

e uma representação equilibrada dos 

domínios de especialização relevantes e 

dos domínios de interesse, tanto 

económico, como não-económico, 

incluindo grupos da sociedade civil, e uma 

representação equilibrada em termos de 

género e de origem geográfica, tendo em 

conta as tarefas específicas dos grupos 

consultivos, o tipo de competências 

necessárias e o resultado do processo de 

seleção de peritos. 

Or. en 

Justificação 

Em conformidade com os n.ºs 2 e 7 do parecer adotado por unanimidade pela Comissão dos Orçamentos 

relativo ao INI do Parlamento sobre o controlo do registo e da composição dos grupos de peritos da 

Comissão (2015/2319(INI)) 
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Artigo 1 – ponto 1 – ponto 3 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os membros dos grupos técnicos são 

selecionados entre especialistas com 

competências a nível de estratégia, gestão 

ou produção de investigação nos domínios 

referidos nas secções 3 e 4 do capítulo II e 

que tenham respondido a convites públicos 

à apresentação de candidaturas. 

Os membros dos grupos técnicos são 

selecionados entre especialistas com 

competências a nível de estratégia de 

investigação, gestão, impacto social e/ou 

ambiental e produção nos domínios 

referidos nas secções 3 e 4 do capítulo II e 

que tenham respondido a convites públicos 

à apresentação de candidaturas. 

Or. en 

Justificação 

Os representantes sindicais e as organizações não governamentais que representam a sociedade civil 

devem participar, nomeadamente, na apreciação de um projeto e na respetiva avaliação do impacto. Por 

conseguinte, essas qualificações devem ser mencionadas aqui. 
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Artigo 1 – ponto 1 – ponto 3 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão vela por que sejam adotados 

procedimentos e normas a fim de evitar e 

gerir, de forma adequada, conflitos de 

interesses dos membros dos grupos 

técnicos encarregados da avaliação de um 

projeto específico. Estes procedimentos 

devem também garantir a igualdade de 

tratamento e a equidade ao longo de todo o 

processo de monitorização dos projetos. 

A Comissão vela por que sejam adotados 

procedimentos e normas a fim de evitar e 

gerir, de forma adequada, conflitos de 

interesses dos membros dos grupos 

técnicos encarregados da avaliação de um 

projeto específico, nomeadamente através 

da introdução de um mecanismo de 

reclamações. Estes procedimentos devem 

também garantir a igualdade de tratamento 

e a equidade ao longo de todo o processo 

de monitorização dos projetos. 

Or. en 

Justificação 

A gestão eficaz dos conflitos de interesses deve também incluir a possibilidade de apresentar 

reclamações, tal como proposto pelo Parlamento Europeu na sua resolução sobre o controlo do registo e 

da composição dos grupos de peritos da Comissão (2015/2319(INI)). 
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Artigo 1 – ponto 1 – ponto 3 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 24 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Insta a Comissão a proporcionar a 

máxima transparência possível, 

designadamente a publicação das ordens 

do dia, dos documentos de apoio, dos 

registos das votações e das atas, incluindo 

os pareceres divergentes, em consonância 

com as recomendações do Provedor de 

Justiça Europeu; 

Or. en 

Justificação 

Recomendação do Provedor de Justiça de 02.02.2016 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark 

 


