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8.11.2017 A8-0328/1 

Alteração  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Solicita à Comissão que melhore a 

transparência e o acesso aos documentos e 

à informação sobre os procedimentos EU 

Pilot em relação às petições recebidas, bem 

como sobre os procedimentos EU Pilot e os 

processos por infração já encerrados; 

salienta a importância de a Comissão 

assegurar um acompanhamento regular 

com o Parlamento; encoraja a prossecução 

do inquérito estratégico da Provedora de 

Justiça sobre a transparência no tratamento 

pela Comissão de queixas por infração no 

âmbito dos procedimentos EU Pilot, e 

exorta a Provedora de Justiça a prosseguir 

a investigação deste caso com 

determinação e vigilância em 2017; 

14. Solicita à Comissão que assegure a 

total transparência e o acesso aos 

documentos e à informação sobre os 

procedimentos EU Pilot em relação às 

petições recebidas, bem como sobre os 

procedimentos EU Pilot e os processos por 

infração já encerrados; salienta a 

importância de a Comissão assegurar um 

acompanhamento regular com o 

Parlamento; encoraja a prossecução do 

inquérito estratégico da Provedora de 

Justiça sobre a transparência no tratamento 

pela Comissão de queixas por infração no 

âmbito dos procedimentos EU Pilot, e 

exorta a Provedora de Justiça a prosseguir 

a investigação deste caso com 

determinação e vigilância em 2017; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Alteração  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Lamenta profundamente os 

atrasos acumulados no âmbito do 

processo por infração NIF 2014/4231, 

relativo a uma utilização abusiva de 

contratos de trabalho a termo no setor 

público em Itália, em violação da Diretiva 

1999/70/CE; insta a Provedora de Justiça 

a intensificar os seus esforços 

relativamente a esta questão, a fim de 

salvaguardar os direitos dos cidadãos de 

forma eficaz;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Alteração  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Louva a determinação da Provedora 

de Justiça em atingir o mais alto grau de 

transparência no processo decisório da UE; 

sublinha a necessidade de controlar a 

aplicação das recomendações da Provedora 

de Justiça relativas à transparência dos 

trílogos; insta o Conselho e a Comissão a 

publicarem informações pertinentes sobre 

as decisões tomadas nos trílogos; reitera, 

além disso, a necessidade de uma 

transparência total e acrescida na 

negociação e celebração de acordos 

comerciais, e apela à Provedora de Justiça 

para que prossiga os seus esforços de 

controlo da transparência nas negociações 

de todos os acordos comerciais da UE com 

países terceiros, tendo em conta que tal 

não deve comprometer a posição de 

negociação da UE;  

15. Louva a determinação da Provedora 

de Justiça em atingir o mais alto grau de 

transparência no processo decisório da UE; 

sublinha a necessidade de controlar a 

aplicação das recomendações da Provedora 

de Justiça relativas à transparência dos 

trílogos; insta o Conselho e a Comissão a 

publicarem todas as informações sobre as 

decisões tomadas nos trílogos; reitera, além 

disso, a necessidade de uma transparência 

total e acrescida na negociação e 

celebração de acordos comerciais, e apela à 

Provedora de Justiça para que prossiga os 

seus esforços de controlo da transparência 

nas negociações de todos os acordos 

comerciais da UE com países terceiros; 

Or. en 



 

AM\1138889PT.docx  PE611.534v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.11.2017 A8-0328/4 

Alteração  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Apela a uma maior transparência 

no processo de tomada de decisões 

económicas e financeiras da UE, em 

especial no domínio da supervisão bancária 

pelo Banco Central Europeu; apoia, além 

disso, as recomendações da Provedora de 

Justiça no sentido de aumentar a 

transparência do BEI e do Eurogrupo e de 

reforçar as suas normas deontológicas 

internas, embora reconhecendo os esforços 

envidados recentemente a este respeito e o 

facto de o Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001 não se aplicar ao Eurogrupo, 

por não se tratar de uma instituição ou de 

um organismo na aceção dos Tratados; 

apela ao cumprimento das recomendações 

da Provedora de Justiça sobre o mecanismo 

de tratamento de reclamações do BEI e 

salienta a importância de um sistema de 

apresentação de queixas independente; 

solicita à Provedora de Justiça que 

desempenhe um papel mais ativo para 

assegurar que o novo mecanismo de 

tratamento de reclamações permaneça 

credível e eficaz, respeitando para tal os 

princípios de independência operacional, 

transparência, acessibilidade, atualidade e 

recursos adequados; 

17. Apela a uma total transparência no 

processo de tomada de decisões 

económicas e financeiras da UE, em 

especial no domínio da supervisão bancária 

pelo Banco Central Europeu; apoia, além 

disso, as recomendações da Provedora de 

Justiça no sentido de aumentar a 

transparência do BEI e do Eurogrupo e de 

reforçar as suas normas deontológicas 

internas, embora reconhecendo os esforços 

envidados recentemente a este respeito e o 

facto de o Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001 não se aplicar ao Eurogrupo, 

por não se tratar de uma instituição ou de 

um organismo na aceção dos Tratados; 

apela ao cumprimento das recomendações 

da Provedora de Justiça sobre o mecanismo 

de tratamento de reclamações do BEI e 

salienta a importância de um sistema de 

apresentação de queixas independente; 

solicita à Provedora de Justiça que 

desempenhe um papel mais ativo para 

assegurar que o novo mecanismo de 

tratamento de reclamações permaneça 

credível e eficaz, respeitando para tal os 

princípios de independência operacional, 

transparência, acessibilidade, atualidade e 

recursos adequados; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Alteração  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Apoia o compromisso assumido 

pela Provedora de Justiça para melhorar a 

transparência das atividades de 

representação de interesses na UE e exorta 

a Comissão a respeitar plenamente as 

sugestões da Provedora de Justiça no 

sentido de melhorar o registo de 

transparência da UE, tornando-o uma 

plataforma central de transparência 

obrigatória para todas as instituições e 

agências da UE; sublinha a necessidade de 

tomar medidas claras e de elaborar 

programas de trabalho coerentes e eficazes; 

salienta a importância de uma maior 

transparência, nomeadamente no que diz 

respeito à informação sobre o 

financiamento, os grupos de interesses e os 

interesses financeiros;  

22. Apoia o compromisso assumido 

pela Provedora de Justiça para melhorar a 

transparência das atividades de 

representação de interesses na UE e exorta 

a Comissão a respeitar plenamente as 

sugestões da Provedora de Justiça no 

sentido de melhorar o registo de 

transparência da UE, tornando-o uma 

plataforma central de transparência 

totalmente obrigatória e juridicamente 

vinculativa para todas as instituições e 

agências da UE e representantes de 

interesses; sublinha a necessidade de tomar 

medidas claras e de elaborar programas de 

trabalho coerentes e eficazes para a 

adoção de um ato legislativo da UE; 

salienta a importância de uma total 

transparência, nomeadamente no que diz 

respeito à informação sobre o 

financiamento, os grupos de interesses e os 

interesses financeiros;  

Or. en 

 

 


