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6.6.2018 A8-0183/2 

Alteração  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Assistência macrofinanceira suplementar à Ucrânia  

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta de decisão 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Desde a primavera de 2014 que a 

Ucrânia leva a cabo um ambicioso 

programa de reformas destinado a 

estabilizar a economia e melhorar a vida 

dos seus cidadãos. A Ucrânia e a União 

definiram conjuntamente um programa de 

reformas (o denominado Programa de 

Associação, atualizado pela última vez em 

março de 2015). A luta contra a corrupção, 

assim como a realização de reformas 

constitucionais, eleitorais e judiciais estão 

entre as principais prioridades desse 

programa. 

(2) Desde a primavera de 2014 que a 

Ucrânia leva a cabo um ambicioso 

programa de reformas destinado a 

estabilizar a economia e melhorar a vida 

dos seus cidadãos. A Ucrânia e a União 

definiram conjuntamente um programa de 

reformas (o denominado Programa de 

Associação, atualizado pela última vez em 

março de 2015). A luta contra a corrupção, 

assim como a realização de reformas 

constitucionais, eleitorais e judiciais estão 

entre as principais prioridades desse 

programa. No entanto, o Índice de 

Perceção da Corrupção 2017 da 

Transparência Internacional revela que a 

Ucrânia tem a segunda pior pontuação 

em matéria de corrupção de todos os 

países do continente europeu. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/3 

Alteração  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Assistência macrofinanceira suplementar à Ucrânia 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta de decisão 

Considerando 16-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) A assistência macrofinanceira da 

União não deve ser utilizada para 

operações militares ou de segurança, de 

molde a não intensificar a guerra civil na 

Ucrânia e não tornar a União cúmplice de 

atividades militares que possam resultar 

do financiamento de tais operações. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/4 

Alteração  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Assistência macrofinanceira suplementar à Ucrânia 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta de decisão 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de garantir uma proteção 

eficaz dos interesses financeiros da União 

no quadro da assistência macrofinanceira, a 

Ucrânia deve tomar medidas adequadas de 

prevenção e luta contra a fraude, a 

corrupção e outras irregularidades 

relacionadas com essa assistência. Além 

disso, deve tomar providências que 

permitam a realização de inspeções pela 

Comissão e de auditorias pelo Tribunal de 

Contas. 

(18) A fim de garantir uma proteção 

eficaz dos interesses financeiros da União 

no quadro da assistência macrofinanceira, a 

Ucrânia deve tomar urgentemente medidas 

adequadas de prevenção e luta contra a 

fraude, a corrupção e outras irregularidades 

relacionadas com essa assistência. Além do 

mais, a Ucrânia deve pôr cobro ao assédio 

dos ativistas que lutam contra a 

corrupção e pela transparência, matéria 

em que os antecedentes da Ucrânia são 

preocupantes. Além disso, deve tomar 

providências que permitam a realização de 

inspeções pela Comissão e de auditorias 

pelo Tribunal de Contas, devendo a 

assistência macrofinanceira ser reduzida 

ou retida, na ausência de melhorias 

significativas nesse sentido. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/5 

Alteração  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Assistência macrofinanceira suplementar à Ucrânia 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta de decisão 

Considerando 18-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) Um ponto importante das 

atividades de luta contra corrupção que a 

Ucrânia deve empreender para receber a 

assistência macrofinanceira da União é a 

criação de um supremo tribunal 

anticorrupção, que foi inicialmente 

bloqueada pelas autoridades ucranianas. 

O pessoal e os juízes deste tribunal devem 

ser politicamente independentes do 

Governo ucraniano e devem apresentar 

declarações anuais de interesses 

financeiros pessoais, que devem ser 

monitorizadas por agências 

internacionais com experiência neste tipo 

de declarações. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/6 

Alteração  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Assistência macrofinanceira suplementar à Ucrânia 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta de decisão 

Artigo 5 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A assistência macrofinanceira da 

União não pode ser utilizada para 

operações militares ou de segurança. 

Or. en 

 


