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8.11.2017 A8-0328/11 

Alteração  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 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 A8-0328/12 

Alteração  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 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 
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8.11.2017 A8-0328/13 

Alteração  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Reitera a sua oposição ao Acordo 

Económico e Comercial Global (CETA); 

lamenta a falta de transparência em torno 

da negociação de acordos comerciais, 

como a Parceria Transatlântica de 

Comércio e Investimento (TTIP) e o 

CETA, e partilha as preocupações 

expressas por milhões de cidadãos a este 

respeito; congratula-se com o êxito da 

popular Iniciativa de Cidadania Europeia 

(ICE) «Stop TTIP», que reuniu mais de 

3,2 milhões de assinaturas e atingiu o 

quórum por país em 23 Estados-

Membros; deplora a recusa inaceitável, 

por parte da Comissão, de registar a 

iniciativa; congratula-se, a este respeito, 

com o acórdão do Tribunal Geral da 

União Europeia, de 10 de maio de 2017, 

que anulou a decisão da Comissão e 

reconheceu que a ICE «Stop TTIP» não 

constituía uma interferência inadmissível 

no processo legislativo, mas antes o início 

legítimo e oportuno de um debate 

democrático; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Alteração  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 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 com vista à 

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 

 

 


