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Alteração 10
Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld
em nome do Grupo ALDE

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 194-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

194-A. Lamenta que, com frequência, as 
normas europeias - como as normas 
ambientais, as normas de qualidade ou de 
segurança dos alimentos, as normas 
relativas ao bem-estar dos animais, ao 
respeito pela vida privada, aos subsídios 
agrícolas, ou as regras contra o 
branqueamento de capitais - não sejam 
aplicadas de forma adequada pelos 
Estados-Membros devido a uma 
supervisão insuficiente pelas autoridades 
nacionais; relembra o Exame 
Panorâmico do Tribunal de Contas sobre 
a responsabilidade da Comissão pelo 
acompanhamento da aplicação da 
legislação da União; insta a Comissão a 
criar um organismo de inspeção da União 
para reforçar a fiscalização pela 
Comissão e aumentar as suas 
competências em matéria de supervisão 
da aplicação da legislação da União, a 
fim de melhorar o controlo da 
conformidade dos Estados-Membros com 
essa legislação e de fazer respeitar, 
quando necessário, as normas europeias;
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Alteração 11
Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld
em nome do Grupo ALDE

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 194-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

194-B. Salienta que as avaliações de 
impacto são um elemento indispensável 
do ciclo das políticas; lamenta que, por 
vezes, as propostas legislativas 
apresentadas pela Comissão não sejam 
objeto de uma avaliação de impacto 
completa; lamenta ainda que, em certos 
casos, a Comissão não tenha tido em 
conta os direitos fundamentais; reafirma 
que as avaliações de impacto devem 
basear-se em provas, ser realizadas por 
uma entidade independente e respeitar 
sempre os direitos fundamentais 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais;
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