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20.3.2019 A8-0110/2

Alteração 2
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução
(2018/2166(DEC))

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Solicita à Comissão, neste contexto, 
que investigue cabalmente o conflito de 
interesses do primeiro-ministro da 
República Checa, tal como solicitado na 
resolução do Parlamento Europeu de 
dezembro de 2018, e que investigue 
também a sua situação como proprietário 
de meios de comunicação social e retire 
conclusões deste caso;

39. Solicita à Comissão, neste contexto, 
que investigue cabalmente o conflito de 
interesses do primeiro-ministro da 
República Checa, tal como solicitado na 
resolução do Parlamento Europeu de 
dezembro de 2018, e tome sem demora 
medidas firmes em função dos resultados 
da sua investigação, bem como que 
investigue também a sua situação como 
proprietário de meios de comunicação 
social e retire conclusões deste caso;
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Alteração 3
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução
(2018/2166(DEC))

Proposta de resolução
N.º 182

Proposta de resolução Alteração

182. Recorda, neste contexto, a 
conclusão da Provedora de Justiça no 
sentido da existência de quatro casos de má 
administração na sua recomendação nos 
processos apensos 488/2018/KR e 
514/2018/KR; observa que as conclusões 
da Provedora de Justiça são em grande 
medida semelhantes às do Parlamento 
Europeu e que a mesma concorda com a 
avaliação do Parlamento Europeu de que a 
dupla nomeação se processou nos limites 
da legalidade, ou mesmo para lá deles; 
salienta a recomendação final da Provedora 
de Justiça à Comissão no sentido de que 
esta conceba um procedimento específico 
para a nomeação do seu Secretário-Geral, 
separado e independente de quaisquer 
outras nomeações para cargos superiores; 
lamenta, assim, a resposta desafiadora da 
Comissão à Provedora de Justiça Europeia, 
de 3 de dezembro de 2018, que revela 
pouco discernimento em relação às 
questões por ela levantadas após o exame 
de 11 000 páginas de documentação;

182. Recorda, neste contexto, a 
conclusão da Provedora de Justiça no 
sentido da existência de quatro casos de má 
administração na sua recomendação nos 
processos apensos 488/2018/KR e 
514/2018/KR; observa que as conclusões 
da Provedora de Justiça são em grande 
medida semelhantes às do Parlamento 
Europeu e que a mesma concorda com a 
avaliação do Parlamento Europeu de que a 
dupla nomeação se processou nos limites 
da legalidade, ou mesmo para lá deles; 
salienta a recomendação final da Provedora 
de Justiça à Comissão no sentido de que 
esta conceba um procedimento específico 
para a nomeação do seu Secretário-Geral, 
separado e independente de quaisquer 
outras nomeações para cargos superiores; 
lamenta, assim, a resposta desafiadora da 
Comissão à Provedora de Justiça Europeia, 
de 3 de dezembro de 2018, que revela 
pouco discernimento em relação às 
questões por ela levantadas após o exame 
de 11 000 páginas de documentação; 
solicita ao próximo Colégio de 
Comissários e ao seu Presidente que 
reapreciem a nomeação à luz das 
conclusões da Provedora de Justiça e da 
resolução do Parlamento;
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