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9.11.2017 A8-0328/6 

Alteração  6 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 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 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; 

considera que os atrasos injustificados no 

tratamento de procedimentos por infração 

e EU Pilot iniciados, ou a ausência de 

resultados conclusivos, podem inserir-se 

igualmente no domínio da má 

administração; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Alteração  7 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 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 informações pertinentes sobre 

as decisões tomadas nos trílogos, 

incluindo, sobretudo, a posição de cada 

Estado-Membro sobre os diferentes 

assuntos abrangidos; considera que a 

disponibilização ao público dos resultados 

das deliberações dos grupos de trabalho 

do Conselho poderia ajudar a 

compreender a origem de certas decisões; 

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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Alteração  8 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Felicita a Provedora de Justiça 

pelas recomendações práticas relativas à 

interação entre funcionários públicos e 

representantes dos grupos de interesses; 

insta a Provedora de Justiça a sensibilizar o 

pessoal de todas as instituições da UE para 

estas recomendações, através de formação, 

seminários e medidas de apoio conexas, e 

exorta todas as instituições da União a 

aplicarem o Código de Boa Conduta 

Administrativa do Provedor de Justiça e as 

medidas de transparência no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

para a Luta Antitabaco (CQCT); 

26. Felicita a Provedora de Justiça 

pelas recomendações práticas relativas à 

interação entre funcionários públicos e 

representantes dos grupos de interesses; 

insta a Provedora de Justiça a sensibilizar o 

pessoal de todas as instituições da UE para 

estas recomendações, através de formação, 

seminários e medidas de apoio conexas, e 

exorta todas as instituições da União a 

aplicarem o Código de Boa Conduta 

Administrativa do Provedor de Justiça e as 

medidas de transparência no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

para a Luta Antitabaco (CQCT); reitera o 

seu apelo a uma melhoria eficaz do 

Código Europeu de Boa Conduta 

Administrativa através da adoção de um 

regulamento vinculativo sobre esta 

matéria durante a presente legislatura; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Alteração  9 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  29-C. Convida o Provedor de Justiça a 

continuar a investigar as práticas das 

agências da UE, dedicando particular 

atenção à Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos e à Agência 

Europeia dos Produtos Químicos no que 

respeita aos papéis da Monsanto e às 

possíveis repercussões em termos de sigilo 

e conflitos de interesse, bem como à sua 

reputação geral; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Alteração  10 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  33-B. Propõe uma revisão do Estatuto do 

Provedor de Justiça Europeu a fim de lhe 

conferir poderes para investigar o alegado 

incumprimento do Regulamento (CE) n.º 

1049/2001 relativo ao acesso do público a 

documentos das instituições e dos 

organismos da UE, bem como para tomar 

decisões sobre a divulgação dos 

documentos relevantes; 

Or. en 

 

 


