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10.1.2019 A8-0469/72 

Alteração  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao 

Estado de direito nos Estados-Membros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) «Estado de direito»: um dos valores 

da União, consagrado no artigo 2.º do 

Tratado da União Europeia, que inclui os 

princípios da legalidade, que supõe um 

processo transparente, responsável, 

democrático e pluralista para a adoção de 

legislação da segurança jurídica; da 

proibição da arbitrariedade nos poderes 

executivos; da proteção judicial efetiva por 

tribunais independentes, nomeadamente 

dos direitos fundamentais; da separação de 

poderes e da igualdade perante a lei; 

(a) «Estado de direito»: tal como 

consagrado no artigo 2.º do Tratado da 

União Europeia, inclui os princípios da 

legalidade, que supõe um processo 

transparente, responsável, democrático e 

pluralista para a adoção de legislação; da 

segurança jurídica; da proibição da 

arbitrariedade nos poderes executivos; do 

acesso à justiça e da proteção judicial 

efetiva perante tribunais independentes e 

imparciais; da separação de poderes; da 

não discriminação e da igualdade perante 

a lei; do respeito pelos direitos 

fundamentais, tal como previsto na Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia e nos tratados internacionais em 

matéria de direitos humanos; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Alteração  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao 

Estado de direito nos Estados-Membros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 3.°-A 

 Painel de peritos independentes 

 1. Na identificação de deficiências 

generalizadas, a Comissão deve ser 

assistida por um painel representativo de 

peritos independentes (o painel de peritos 

sobre o Estado de direito), o qual deve 

avaliar anualmente a situação em todos 

os Estados-Membros, com base em 

informações e critérios quantitativos e 

qualitativos, incluindo decisões do 

Tribunal de Justiça da União Europeia e 

do Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos, relatórios do Tribunal de 

Contas, relatórios e pareceres de outras 

instituições, órgãos, serviços ou agências 

da União, bem como conclusões e 

recomendações das organizações 

internacionais competentes. A avaliação 

deve ser tornada pública. 

 2. O debate anual de acompanhamento 

sobre a avaliação pelo painel de peritos 

sobre o Estado de direito deve ser 

realizado pelo Parlamento Europeu 

juntamente com os parlamentos 

nacionais. Nesse sentido, deve ser 

constituído conjuntamente pelos 

parlamentos nacionais e pela comissão 

competente do Parlamento Europeu um 

grupo parlamentar conjunto 
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especializado. A organização e o 

regulamento interno do desse grupo 

devem ser determinados conjuntamente 

pelo Parlamento Europeu e pelos 

parlamentos nacionais, em conformidade 

com o artigo 9.º do Protocolo n.º 1 relativo 

ao papel dos parlamentos nacionais na 

União Europeia, anexo ao TUE e ao 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. 

 3. O painel de peritos sobre o Estado de 

direito deve ser composto pelos seguintes 

membros: 

 (a) um perito independente a ser 

designado pelo parlamento de cada 

Estado-Membro, que deve ser um juiz 

quilificado do tribunal constitucional ou 

do supremo tribunal de justiça que não 

esteja em serviço ativo; 

 (b) dez peritos a serem designados pelo 

Parlamento Europeu, por uma maioria de 

dois terços, escolhidos de uma lista de 

peritos nomeados pelas seguintes 

entidades: 

 (i) a Federação Europeia das Academias 

de Ciências e Humanidades (ALLEA); 

 (ii) a Rede Europeia de Instituições 

Nacionais de Direitos Humanos 

(ENNHRI); 

 (iii) o Conselho da Europa (incluindo a 

Comissão de Veneza, o Grupo de Estados 

contra a Corrupção (GRECO) e o 

Comissário para os Direitos Humanos do 

Conselho da Europa); 

 (iv) a Comissão Europeia para a 

Eficiência da Justiça (CEPEJ) e o 

Conselho das Ordens e Sociedades de 

Advogados da União Europeia (CCBE); 

bem como 

 (v) a Organização das Nações Unidas 

(ONU), a Organização para a Segurança 

e a Cooperação na Europa (OSCE) e a 

Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económicos (OCDE). 
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 4. A composição do painel de peritos 

sobre o Estado de direito deve assegurar o 

equilíbrio de género. 

 5. O painel de peritos sobre o Estado de 

direito deve eleger o seu presidente de 

entre os seus membros. 

 6. A fim de facilitar o trabalho do painel 

de peritos sobre o Estado de direito, a 

Comissão deve disponibilizar um 

secretariado ao painel, que permita que 

funcione de forma eficiente, 

nomeadamente ao recolher dados e fontes 

de informação, que serão objeto de 

análise e avaliação, e ao prestar apoio 

administrativo. 

Or. en 

 


