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5.12.2018 A8-0411/1 

Alteração  1 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que a União 

Europeia ainda enfrenta a pior crise 

económica, social e política desde a sua 

fundação; considerando que a ineficácia 

da abordagem adotada pelas instituições 

da UE para fazer face à falta de 

transparência do processo de tomada de 

decisões da UE e das atividades dos 

grupos de pressão, para além de outras 

questões éticas significativas no seio das 

instituições, contribui para comprometer 

ainda mais a imagem da UE; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Alteração  2 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando S 

 

Proposta de resolução Alteração 

S. Considerando que, em 25 de 

outubro de 2017, se realizou uma reunião 

entre o antigo Presidente da Comissão 

Durão Barroso e um atual Vice-Presidente 

da Comissão, que foi registada como 

reunião oficial com a Goldman Sachs; 

considerando que a Provedora de Justiça 

assinalou que a natureza exata desta 

reunião não era clara; considerando que a 

Provedora de Justiça salientou a existência 

de preocupações compreensíveis quanto ao 

facto de o anterior Presidente estar a 

utilizar o seu anterior estatuto e contactos 

com antigos colegas para influenciar e 

obter informações; considerando que este 

caso suscita questões sistemáticas no que 

diz respeito à abordagem global da 

Comissão para tratar esses casos e ao 

grau de independência do Comité de 

Ética; destaca, por conseguinte, a 

necessidade de regras mais exigentes a 

nível da UE para prevenir e sancionar 

todos os conflitos de interesses nas 

instituições e agências da União; 

S. Considerando que, em 25 de 

outubro de 2017, se realizou uma reunião 

entre o antigo Presidente da Comissão 

Durão Barroso e um atual Vice-Presidente 

da Comissão, que foi registada como 

reunião oficial com a Goldman Sachs; 

considerando que a Provedora de Justiça 

assinalou que a natureza exata desta 

reunião não era clara; considerando que a 

Provedora de Justiça salientou a existência 

de preocupações compreensíveis quanto ao 

facto de o anterior Presidente estar a 

utilizar o seu anterior estatuto e contactos 

com antigos colegas para influenciar e 

obter informações; destaca, por 

conseguinte, a necessidade de regras mais 

claras a nível da UE para prevenir e 

sancionar todos os conflitos de interesses 

nas instituições e agências da União; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Alteração  3 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando Y 

 

Proposta de resolução Alteração 

Y. Considerando que, para efeitos das 

decisões relativas à proteção da saúde 

humana e à segurança das pessoas, dos 

animais e das plantas, as instituições, 

agências e serviços da UE devem ser 

particularmente centradas nos cidadãos, ter 

perspetivas orientadas para o serviço e 

responder adequadamente às preocupações 

públicas em matéria de total transparência, 

independência e precisão na recolha e 

avaliação de provas científicas; 

considerando que as provas científicas e os 

procedimentos utilizados a nível da UE que 

levaram às autorizações, nomeadamente, 

de organismos geneticamente modificados, 

de pesticidas e do glifosato suscitaram 

críticas significativas e desencadearam um 

amplo debate público; 

Y. Considerando que, para efeitos das 

decisões relativas à proteção da saúde 

humana e à segurança das pessoas, dos 

animais e das plantas, as instituições, 

agências e serviços da UE devem ser 

particularmente centradas nos cidadãos, ter 

perspetivas orientadas para o serviço e 

responder adequadamente às preocupações 

públicas quanto à máxima transparência 

possível, independência e precisão na 

recolha e avaliação de provas científicas; 

considerando que as provas científicas e os 

procedimentos utilizados a nível da UE que 

levaram às autorizações, nomeadamente, 

de organismos geneticamente modificados, 

de pesticidas e do glifosato suscitaram 

críticas significativas e desencadearam um 

amplo debate público; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Alteração  4 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando A-C 

 

Proposta de resolução Alteração 

A-C. Considerando que a Provedora de 

Justiça realizou um inquérito sobre a forma 

como Martin Selmayr, até então chefe de 

gabinete do Presidente da Comissão, foi 

nomeado Secretário-Geral pela Comissão; 

considerando que a Provedora de Justiça 

salientou que a Comissão criou um 

sentimento artificial de urgência em 

preencher o lugar de Secretário-Geral, a 

fim de justificar a não publicação de um 

anúncio de vaga, e organizou um 

processo de seleção do Secretário-Geral 

Adjunto que não tinha como objetivo 

preencher esta função diretamente, mas 

sim nomear rapidamente Martin Selmayr 

Secretário-Geral através de um processo 

de nomeação em duas fases; 

considerando que a Provedora de Justiça 

detetou quatro casos de má administração 

na nomeação de Martin Selmayr, devido 

ao facto de a Comissão não ter seguido 

corretamente as regras pertinentes, tanto 

na letra como no espírito; 

AC. Considerando que a Provedora de 

Justiça realizou um inquérito sobre a forma 

como Martin Selmayr, até então chefe de 

gabinete do Presidente da Comissão, foi 

nomeado Secretário-Geral pela Comissão; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Alteração  5 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Salienta a importância de uma total 

transparência e de um maior acesso do 

público aos documentos na posse das 

instituições da UE;  destaca o trabalho 

estrutural da Provedora de Justiça no 

sentido de pôr a descoberto casos de má 

administração, adotando uma abordagem 

caso a caso e lançando um número 

crescente de inquéritos de iniciativa; 

6. Salienta a importância da máxima 

transparência possível e de um maior 

acesso do público aos documentos na posse 

das instituições da UE; destaca o trabalho 

estrutural da Provedora de Justiça no 

sentido de pôr a descoberto casos de má 

administração, adotando uma abordagem 

caso a caso e lançando um número 

crescente de inquéritos de iniciativa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Alteração  6 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Reconhece a necessidade de uma 

transparência total no processo de tomada 

de decisões da UE e apoia a investigação 

pela Provedora de Justiça Europeia da 

prática corrente das negociações informais 

entre as três principais instituições da UE 

(«trílogos»); apoia a publicação de todos os 

documentos dos «trílogos», em 

conformidade com os acórdãos do Tribunal 

de Justiça; 

12. Reconhece a necessidade da 

máxima transparência possível no 

processo de tomada de decisões da UE e 

apoia a investigação pela Provedora de 

Justiça Europeia da prática corrente das 

negociações informais entre as três 

principais instituições da UE («trílogos»); 

apoia a publicação de todos os documentos 

dos «trílogos», em conformidade com os 

acórdãos do Tribunal de Justiça; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Alteração  7 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Acredita firmemente que as 

recomendações da Provedora de Justiça 

sobre a política de transparência do BEI 

devem ser aplicadas sem demora;  solicita 

ao BEI que comece de imediato a eliminar 

a presunção de não divulgação das 

informações e documentos recolhidos 

durante as auditorias, inspeções e 

investigações, incluindo as que foram 

lançadas durante e após casos de fraude e 

de corrupção; 

13. Acredita firmemente que as 

recomendações da Provedora de Justiça 

sobre a política de transparência do BEI 

devem ser aplicadas sem demora; salienta 

o facto de a política de transparência do 

BEI se basear na presunção de 

divulgação e o facto de todos poderem 

aceder aos documentos e à informação do 

BEI; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Alteração  8 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Apela a que a política de 

divulgação do Grupo BEI garanta um 

nível de transparência cada vez mais 

elevado, tanto no que diz respeito aos 

princípios que regulam a sua política de 

fixação de preços como em relação aos 

seus órgãos de direção;  solicita a 

publicação das atas das reuniões do 

Comité de Gestão do Grupo BEI; 

14. insta o BEI a reforçar a 

transparência, nomeadamente através da 

publicação de atas pormenorizadas e do 

acesso à informação, tanto a nível interno, 

no que se refere ao Parlamento Europeu e 

às outras instituições, como ao público, 

especialmente no que diz respeito ao 

sistema de contratação e subcontratação, 

aos resultados dos inquéritos internos e à 

seleção, acompanhamento e avaliação das 

atividades e dos programas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Alteração  9 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Salienta que as posições dos 

Estados-Membros no Conselho durante o 

processo legislativo da UE devem ser 

registadas e tornadas públicas em tempo 

oportuno e de forma acessível, tal como 

acontece em qualquer sistema enraizado no 

princípio da legitimidade democrática, e 

que os colegisladores devem ser 

responsabilizados perante o público pelas 

suas ações;  considera que uma maior 

responsabilização no seio do Conselho 

relativamente às posições tomadas pelos 

governos nacionais sobre a legislação da 

UE, incluindo a disponibilização de 

documentos legislativos ao público de 

forma pró-ativa enquanto os processos 

legislativos estão em curso, ajudaria a 

resolver a questão da falta de transparência 

na tomada de decisões e a contrariar a 

cultura da «culpabilização de Bruxelas» 

pelas decisões que, em última instância, 

são tomadas pelos próprios governos 

nacionais;  pede ao Conselho que reveja a 

sua política de confidencialidade, de 

acordo com o artigo 15.º, n.º 3, do TFUE, a 

fim de assegurar o mais elevado nível de 

transparência no seu trabalho; 

15. Salienta que as posições dos 

Estados-Membros no Conselho durante o 

processo legislativo da UE devem ser 

registadas e tornadas públicas em tempo 

oportuno e de forma acessível, tal como 

acontece em qualquer sistema enraizado no 

princípio da legitimidade democrática, e 

que os colegisladores devem ser 

responsabilizados perante o público pelas 

suas ações; considera que uma maior 

responsabilização no seio do Conselho 

relativamente às posições tomadas pelos 

governos nacionais sobre a legislação da 

UE, incluindo a disponibilização de 

documentos legislativos ao público, 

ajudaria a resolver a questão da falta de 

transparência na tomada de decisões e a 

contrariar a cultura da «culpabilização de 

Bruxelas» pelas decisões que, em última 

instância, são tomadas pelos próprios 

governos nacionais; pede ao Conselho que 

reveja a sua política de confidencialidade, 

de acordo com o artigo 15.º, n.º 3, do 

TFUE, a fim de assegurar o mais elevado 

nível de transparência no seu trabalho; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Alteração  10 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita à Comissão que assegure a 

máxima transparência e o pleno acesso aos 

documentos e à informação dos processos 

«EU Pilot», pelo menos os que se 

relacionam com as petições recebidas, 

bem como dos processos por infração e 

«EU Pilot» já encerrados; 

16. Solicita à Comissão que assegure a 

máxima transparência possível e o acesso 

aos documentos e à informação dos 

processos «EU Pilot», pelo menos em 

relação com as petições recebidas, bem 

como com os processos «EU Pilot» e por 

infração já encerrados; 

Or. en 

 

 


