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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão 
do Controlo Orçamental, competentes quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Estado de direito constituí uma 
condição prévia para a proteção dos outros 
valores essenciais em que a União assenta, 
como a liberdade, a democracia, a 
igualdade e o respeito pelos direitos 
humanos. O respeito do primado do direito 
está intrinsecamente ligado ao respeito da 
democracia e dos direitos fundamentais: 
não pode haver democracia e respeito dos 
direitos fundamentais sem respeito do 
Estado de direito, e vice-versa.

(3) O Estado de direito constituí uma 
condição prévia para a proteção dos outros 
valores essenciais em que a União assenta, 
como a liberdade, a democracia, a não 
discriminação, a igualdade e o respeito 
pelos direitos humanos. O respeito do 
primado do direito está intrinsecamente 
ligado ao respeito da democracia e dos 
direitos fundamentais: não pode haver 
democracia e respeito dos direitos 
fundamentais sem respeito do Estado de 
direito, e vice-versa. A democracia, o 
Estado de direito e o respeito pelos 
direitos fundamentais são essenciais para 
a credibilidade da União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Em 25 de outubro de 2016, o 
Parlamento Europeu aprovou uma 
resolução com recomendações à 
Comissão referentes à criação de um 
mecanismo da UE para a democracia, o 
Estado de Direito e os direitos 
fundamentais, Além disso, em 11-12 de 
março de 2016, a Comissão Europeia 
para a Democracia pelo Direito 
(«Comissão de Veneza») adotou a lista de 
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verificação do Estado de direito (CDL-
AD(2016)007).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A existência de deficiências nos 
Estados-Membros no que diz respeito ao 
Estado de direito, afetando em particular o 
bom funcionamento das autoridades 
públicas e o efetivo controlo jurisdicional, 
pode lesar seriamente os interesses 
financeiros da União.

(11) A existência de deficiências nos 
Estados-Membros no que diz respeito ao 
Estado de direito, afetando em particular o 
bom funcionamento das autoridades 
públicas e o efetivo controlo jurisdicional, 
pode lesar seriamente os interesses 
financeiros da União. A investigação de 
tais deficiências e a aplicação de medidas 
eficazes e proporcionadas em caso de 
deficiência generalizada são necessárias 
não só para garantir os interesses 
financeiros da União, incluindo a 
cobrança efetiva de receitas, mas também 
para garantir a confiança do público na 
União e respetivas instituições. Apenas 
um poder judicial independente que 
defenda o Estado de direito e a segurança 
jurídica em todos os Estados-Membros 
pode, em última análise, garantir que os 
fundos provenientes do orçamento da UE 
são devidamente protegidos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A identificação de uma deficiência 
generalizada requer uma avaliação 
qualitativa pela Comissão. Essa avaliação 
pode basear-se nas informações 
provenientes de todas as fontes disponíveis 

(12) A identificação de uma deficiência 
generalizada requer uma avaliação 
transparente, imparcial e qualitativa pela 
Comissão. Essa avaliação pode basear-se 
nas informações provenientes de todas as 
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e instituições reconhecidas, incluindo 
acórdãos do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, relatórios do Tribunal de Contas 
e conclusões e recomendações das 
organizações e redes internacionais 
relevantes, como os órgãos do Conselho da 
Europa e as redes europeias de supremos 
tribunais e conselhos superiores da 
magistratura.

fontes disponíveis e instituições 
reconhecidas, incluindo acórdãos do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, 
relatórios do Tribunal de Contas, 
peritagens das agências pertinentes da 
União Europeia, recomendações feitas 
por um painel independente de peritos, 
como referido na resolução do 
Parlamento Europeu de 25 de outubro de 
2016, e conclusões e recomendações das 
organizações e redes internacionais 
relevantes, como os órgãos do Conselho da 
Europa e as redes europeias de supremos 
tribunais e conselhos superiores da 
magistratura. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Há que estabelecer as eventuais 
medidas a adotar em caso de deficiências 
generalizadas, bem como o procedimento a 
seguir com vista à sua adoção. Essas 
medidas devem incluir a suspensão dos 
pagamentos e dos compromissos, uma 
redução do financiamento ao abrigo dos 
atuais compromissos e uma proibição de 
assumir novos compromissos com os 
beneficiários.

(13) As eventuais medidas a adotar em 
caso de deficiências generalizadas, bem 
como o procedimento a seguir com vista à 
sua adoção, devem ser estabelecidos, 
aplicar os mesmos critérios e assegurar 
igualdade de tratamento entre todos os 
Estados-Membros. Essas medidas devem 
incluir a suspensão dos pagamentos e dos 
compromissos, uma redução do 
financiamento ao abrigo dos atuais 
compromissos e uma proibição de assumir 
novos compromissos com os beneficiários. 
Qualquer decisão de impor essas medidas 
deve proporcionar garantias rigorosas, 
baseadas em avaliações de impacto, para 
garantir que os beneficiários finais dos 
fundos da UE não sejam prejudicados.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Deve aplicar-se o princípio da 
proporcionalidade ao estabelecer as 
medidas a adotar, em especial tendo em 
conta a gravidade da situação, o tempo 
decorrido desde que teve início a conduta 
em causa, a sua duração e recorrência, a 
intenção e o grau de cooperação do Estado-
Membro envolvido para por termo à 
deficiência generalizada no que diz 
respeito ao Estado de direito, bem como os 
efeitos dessa deficiência nos respetivos 
fundos da União.

(14) Deve aplicar-se o princípio da 
proporcionalidade ao estabelecer as 
medidas a adotar, em especial tendo em 
conta a gravidade da situação, o tempo 
decorrido desde que teve início a conduta 
em causa, a sua duração e recorrência, a 
intenção e o grau de cooperação do Estado-
Membro envolvido para por termo à 
deficiência generalizada no que diz 
respeito ao Estado de direito, bem como os 
efeitos dessa deficiência nos respetivos 
fundos da União. O âmbito e o nível da 
suspensão das autorizações a aplicar 
devem ser proporcionados, respeitar a 
igualdade de tratamento entre Estados-
Membros e ter em conta a situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa, assim como o impacto da 
suspensão na economia do Estado-
Membro em causa. O impacto das 
suspensões nos programas de importância 
crítica para abordar as condições do 
Estado de direito deve ser um fator a ter 
em conta.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É essencial que os interesses 
legítimos dos destinatários e beneficiários 
finais sejam devidamente salvaguardados 
quando as medidas são adotadas em caso 
de deficiências generalizadas. Ao 
considerar as medidas a adotar, a 
Comissão deve ter em conta o seu impacto 
potencial nos destinatários e beneficiários 
finais. A fim de reforçar a proteção dos 
destinatários ou beneficiários finais, a 
Comissão deve acompanhar ativamente o 
respeito pelas entidades públicas e pelos 
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Estados-Membros da obrigação legal de 
continuarem a efetuar pagamentos após a 
adoção de medidas com base neste 
regulamento, assim como de informarem 
os destinatários ou beneficiários finais 
dos seus direitos, caso se verifiquem 
infrações.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) É essencial que os beneficiários 
individuais de bolsas através de 
programas como Erasmus, de bolsas de 
investigação e subvenções individuais 
semelhantes, não sejam afetados se forem 
adotadas medidas relativas a um Estado-
Membro em caso de deficiências 
generalizadas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente regulamento, e tendo 
em conta a importância dos efeitos 
financeiros das medidas impostas nos 
termos do presente regulamento, deverão 
ser atribuídas competências de execução ao 
Conselho, que deverá agir com base numa 
proposta da Comissão. A fim de facilitar a 
adoção de decisões que sejam necessárias 
para proteger os interesses financeiros da 
União, deve recorrer-se a uma votação por 
maioria qualificada invertida.

(15) A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente regulamento, e tendo 
em conta a importância dos efeitos 
financeiros das medidas impostas nos 
termos do presente regulamento, deverão 
ser atribuídas competências de execução ao 
Conselho, que deverá agir com base numa 
proposta da Comissão. A fim de facilitar a 
adoção de decisões que sejam necessárias 
para proteger os interesses financeiros da 
União, deve recorrer-se a uma votação por 
unanimidade, sem a participação do 
Estado-Membro em causa.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Antes de propor a adoção de 
qualquer medida nos termos do presente 
regulamento, a Comissão deve informar o 
Estado-Membro em causa das razões pelas 
quais considera que pode existir uma 
deficiência generalizada no domínio do 
Estado de direito nesse Estado-Membro. O 
Estado-Membro em causa deve ter a 
possibilidade de apresentar as suas 
observações. A Comissão e o Conselho 
devem ter em conta essas observações.

(16) Antes de propor a adoção de 
qualquer medida nos termos do presente 
regulamento, a Comissão deve informar o 
Estado-Membro em causa do resultado das 
suas avaliações – quer sejam realizadas 
pelo painel independente de peritos ou 
pela Comissão – e das razões pelas quais 
considera que pode existir uma deficiência 
generalizada no domínio do Estado de 
direito nesse Estado-Membro. A Comissão 
deve informar o Parlamento Europeu e o 
Conselho da notificação e do seu 
conteúdo. O Estado-Membro em causa 
deve ter a possibilidade de apresentar as 
suas observações. A Comissão deve ter em 
conta essas observações.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O Conselho deve retirar as 
medidas com efeito suspensivo, sob 
proposta da Comissão, sempre que a 
situação que conduziu à imposição dessas 
medidas já tiver sido suficientemente 
remediada.

Suprimido

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) A Comissão deve manter o 
Parlamento Europeu informado de 
quaisquer medidas propostas e adotadas 
nos termos do presente regulamento,

(18) A Comissão deve manter o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informados de quaisquer medidas 
propostas e adotadas nos termos do 
presente regulamento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Deficiência generalizada no que 
diz respeito ao Estado de direito»: uma 
prática ou omissão generalizada ou 
recorrente, ou uma medida por parte das 
autoridades públicas, que afeta o Estado de 
direito;

(b) «Deficiência generalizada no que 
diz respeito ao Estado de direito»: uma 
prática ou omissão generalizada ou 
recorrente, ou uma medida por parte das 
autoridades públicas, que afeta o Estado de 
direito, tal como descrita no artigo 3.º;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas Deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser adotadas medidas 
adequadas sempre que, num Estado-
Membro, uma deficiência generalizada no 

1. As deficiências generalizadas no 
que diz respeito ao Estado de direito num 
Estado-Membro, que afetam ou são 
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que diz respeito ao Estado de direito afete
ou seja suscetível de afetar os princípios da 
boa gestão financeira ou da proteção dos 
interesses financeiros da União, 
nomeadamente:

suscetíveis de afetar os princípios da boa 
gestão financeira ou da proteção dos 
interesses financeiros da União, são, 
nomeadamente:

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A liberdade de opinião e de 
expressão, incluindo a liberdade de 
imprensa, a liberdade de associação e a 
liberdade académica;

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) A disciplina orçamental do 
Estado-Membro em causa, em particular 
a prevenção de um défice público 
excessivo, em conformidade com o artigo 
126.º do TFUE.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O facto de se limitar a 
disponibilidade e a eficácia dos 
mecanismos de recurso, nomeadamente 
através de regras processuais restritivas; de 
não se executar sentenças; ou de se limitar 

(c) O facto de se limitar a 
disponibilidade e a eficácia dos 
mecanismos de recurso, nomeadamente 
através de regras processuais restritivas; de 
não se executar sentenças, com particular 
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a efetiva investigação, repressão ou sanção 
das infrações à lei.

incidência nos acórdãos do Tribunal de 
Justiça da União Europeia no âmbito de 
processos por incumprimento; ou de se 
limitar a efetiva investigação, repressão ou 
sanção das infrações à lei.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O facto de se restringir 
desproporcionalmente a liberdade de 
imprensa, a liberdade de associação e a 
liberdade académica;

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) O facto de não conseguir garantir 
que o governo seja responsável nos 
termos da lei, como é o caso dos 
intervenientes privados;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) O facto de não conseguir 
assegurar que as leis sejam divulgadas e 
justas e de não proteger os direitos 
fundamentais, incluindo a segurança das 
pessoas e dos bens e determinados direitos 
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humanos fundamentais;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-D) O facto de não conseguir 
assegurar que os processos de 
transposição, gestão e aplicação da 
legislação sejam acessíveis, justos e 
eficientes;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-E) O facto de não conseguir garantir 
que a justiça seja aplicada 
atempadamente por representantes 
competentes, éticos e independentes e por 
partes neutras que sejam acessíveis, 
disponham de recursos adequados e
reflitam a composição das comunidades 
que servem;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-F) O facto de não conseguir garantir 
que os poderes do governo sejam sujeitos 
a controlos não governamentais e que os 
funcionários públicos sejam sancionados 
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por conduta imprópria.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Conteúdo das medidas Medidas

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Podem ser adotadas uma ou 
diversas das seguintes medidas:

1. Podem ser adotadas as seguintes 
medidas no caso de uma deficiência 
generalizada no que se refere ao Estado 
de direito:

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Quando a Comissão executa o 
orçamento da União em regime de gestão 
partilhada nos termos do [artigo 62.º, alínea 
b)], do Regulamento Financeiro:

(b) Quando a Comissão executa o 
orçamento da União em regime de gestão 
partilhada nos termos do [artigo 62.º, alínea 
b)], do Regulamento Financeiro, no caso 
de uma deficiência generalizada no que 
diz respeito ao Estado de direito, exceto 
nas situações em que se aplica a alínea b-
A):

Alteração 28



PE627.807v02-00 14/23 AD\1169778PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) uma redução do pré-
financiamento;

Suprimido

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) uma interrupção dos prazos de 
pagamento;

Suprimido

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) uma suspensão dos pagamentos. Suprimido

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No que respeita aos FEEI, sempre 
que a Comissão executar o orçamento da 
União em regime de gestão partilhada nos 
termos do [artigo 62.º, alínea b)], do 
Regulamento Financeiro, as medidas 
definidas no Regulamento Disposições 
Comuns devem aplicar-se em caso de 
deficiência generalizada no que diz 
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respeito ao Estado de direito.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo disposição em contrário da 
decisão que adota as medidas, a imposição 
de medidas adequadas não afeta a 
obrigação de as entidades públicas a que se 
refere o n.º 1, alínea a), ou os Estados-
Membros a que se refere o n.º 1, alínea b), 
executarem o programa ou fundo afetado 
pela medida, e, em particular, a obrigação
de efetuar pagamentos aos destinatários 
finais ou beneficiários.

2. A imposição de medidas adequadas 
não afeta a obrigação de as entidades 
públicas a que se refere o n.º 1, alínea a), 
ou os Estados-Membros a que se refere o 
n.º 1, alínea b), executarem o programa ou 
fundo afetado pela medida, e, em 
particular, a obrigação de efetuar 
pagamentos aos destinatários finais ou 
beneficiários. Qualquer decisão de impor 
medidas adequadas deve proporcionar 
garantias rigorosas, baseadas em 
avaliações de impacto, para garantir que 
os beneficiários finais dos fundos da UE 
não sejam prejudicados.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O âmbito e o nível da suspensão 
das autorizações a aplicar devem ser 
proporcionados, respeitar a igualdade de 
tratamento entre Estados-Membros e ter 
em conta a situação económica e social do 
Estado-Membro em causa, assim como o 
impacto da suspensão na economia do 
Estado-Membro em causa. O impacto das 
suspensões nos programas de importância 
crítica para abordar as condições do 
Estado de direito deve ser um fator a ter 
em conta.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se a Comissão entender que tem 
motivos razoáveis para considerar que as 
condições previstas no artigo 3.º estão 
preenchidas, deve enviar uma notificação 
escrita ao Estado-Membro em causa, 
indicando as razões em que se baseou essa 
sua constatação.

1. Se a Comissão entender que tem 
motivos claros e razoáveis para considerar 
que as condições previstas no artigo 3.º 
estão preenchidas, deve enviar uma 
notificação escrita ao Estado-Membro em 
causa, indicando as razões em que se 
baseou essa sua constatação. A Comissão 
deve informar o Parlamento e o Conselho 
da notificação e do seu conteúdo.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve fornecer todas as 
garantias necessárias para assegurar que 
os mesmos critérios sejam aplicados a 
todos os Estados-Membros – em 
conformidade com os princípios da 
igualdade de tratamento e da não 
discriminação – na avaliação da situação 
do Estado de direito, adotando medidas 
semelhantes e não discriminatórias em 
casos comparáveis aplicáveis a todos os 
Estados-Membros.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração
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2. A Comissão pode tomar em 
consideração todas as informações 
pertinentes, incluindo decisões do Tribunal 
de Justiça da União Europeia, relatórios do 
Tribunal de Contas e conclusões e 
recomendações de organizações 
internacionais competentes.

2. Ao avaliar se as condições 
previstas no artigo 3.º estão preenchidas, a 
Comissão pode tomar em consideração 
todas as informações pertinentes, incluindo 
decisões do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, resoluções do Parlamento 
Europeu, recomendações feitas por um 
painel independente de peritos, como 
referido na resolução do Parlamento 
Europeu de 25 de outubro de 2016,
relatórios do Tribunal de Contas e 
conclusões e recomendações de 
organizações internacionais, organizações 
não governamentais e redes competentes, 
tais como os órgãos do Conselho da 
Europa, as redes europeias de supremos 
tribunais e conselhos superiores da 
magistratura e peritagens das agências 
pertinentes da União Europeia.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se a Comissão considerar que 
existe uma deficiência generalizada no que 
diz respeito ao Estado de direito, deve 
apresentar ao Conselho uma proposta com 
vista a um ato de execução sobre as 
medidas adequadas.

6. Se a Comissão considerar que 
existe uma deficiência generalizada no que 
diz respeito ao Estado de direito, tal como 
definida no artigo 3.º, n.º 2, deve 
apresentar uma proposta com vista a um 
ato de execução sobre as medidas 
adequadas ao Parlamento Europeu, para 
parecer, e ao Conselho, para decisão.

Desde que o parecer do Parlamento 
Europeu seja tido em consideração, a 
decisão é considerada como tendo sido 
adotada pelo Conselho, salvo se este 
decidir, por maioria qualificada, rejeitar a 
proposta da Comissão no prazo de um 
mês a contar da data da sua adoção pela 
Comissão.

O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, pode alterar a proposta da 
Comissão e adotar o texto assim alterado 
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enquanto decisão do Conselho.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Essa decisão é considerada como 
tendo sido adotada pelo Conselho, salvo se 
este decidir, por maioria qualificada, 
rejeitar a proposta da Comissão no prazo 
de um mês a contar da data da sua adoção 
pela Comissão.

7. Se a Comissão considerar que 
existe uma deficiência generalizada no 
que diz respeito ao Estado de direito, tal 
como definida no artigo 3.º, n.º 1, deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, para emissão de parecer, uma 
proposta de decisão sobre medidas 
adequadas. Tendo em consideração os 
pareceres do Parlamento Europeu e do 
Conselho, a Comissão deve adotar uma 
decisão relativamente às medidas 
adequadas, ou uma decisão de não aplicar 
a condicionalidade relativa ao Estado de 
direito.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Antes de adotar uma decisão sobre 
as medidas adequadas, a Comissão deve 
proceder a uma avaliação do impacto 
potencial dessas medidas nos 
destinatários ou beneficiários finais dos 
pagamentos relacionados com os 
programas ou fundos afetados. A 
Comissão deve ter em devida conta as 
informações e orientações referidas no n.º 
2 aquando da avaliação da 
proporcionalidade das medidas.
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Conselho, deliberando por 
maioria qualificada, pode alterar a 
proposta da Comissão e adotar o texto 
assim alterado enquanto decisão do 
Conselho.

8. O Conselho, deliberando por 
unanimidade e sem a participação do 
Estado-Membro em causa, pode alterar a 
proposta da Comissão e adotar o texto 
assim alterado enquanto decisão do 
Conselho.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Quando for adotada uma decisão, 
a Comissão apresenta simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
uma proposta de transferência para uma 
reserva orçamental de um montante 
equivalente ao valor das medidas 
adotadas.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. Em derrogação do disposto no 
artigo 31.º, n.ºs 4 e 6, do Regulamento 
Financeiro, o Parlamento Europeu e o 
Conselho deliberam sobre a proposta de 
transferência no prazo de quatro semanas 
a contar da sua receção por ambas as 
instituições. A proposta de transferência é 
considerada aprovada, salvo se, no prazo 
de quatro semanas, o Parlamento
Europeu, deliberando por maioria dos 
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votos expressos, ou o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, a 
alterarem ou rejeitarem. Se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho alterarem a 
proposta de transferência, aplica-se o 
artigo 31.º, n.º 8, do Regulamento 
Financeiro.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-C. A decisão entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
rejeitarem a proposta de transferência no 
prazo referido no n.º 8-B.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-D. Durante o período de aplicação 
das medidas, a Comissão deve verificar 
ativamente se os direitos legais dos 
destinatários ou beneficiários finais são 
respeitados. A Comissão deve também 
facilitar a apresentação de reclamações 
contra destinatários ou beneficiários 
finais, caso considerem que os seus 
direitos legais não são respeitados. Caso a 
Comissão considere que o Estado-
Membro ou a entidade pública em causa 
não cumpre a sua obrigação legal de 
garantir os pagamentos e que os 
interesses legítimos dos destinatários ou
beneficiários finais não são respeitados, 
deve tomar todas as medidas adequadas 
para ajudar esses destinatários ou 
beneficiários finais na execução dos seus 
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pedidos.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as medidas relativas à suspensão 
da aprovação de um ou mais programas ou 
à sua alteração, a que se refere o artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), subalínea i), ou à 
suspensão dos compromissos a que se 
refere o artigo 4.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii), forem levantadas, os 
montantes correspondentes aos 
compromissos suspensos devem ser 
inscritos no orçamento, sem prejuízo do 
artigo 7.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º XXXX do Conselho (Regulamento 
QFP). Os compromissos suspensos do ano 
n não podem ser inscritos no orçamento 
para além do ano n +2.

3. Se as medidas relativas à suspensão 
da aprovação de um ou mais programas ou 
à sua alteração, a que se refere o artigo 4.º, 
n.º 1, alínea b), ponto 1), ou à suspensão 
dos compromissos a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea b), ponto 2), forem 
levantadas, os montantes correspondentes 
aos compromissos suspensos devem ser 
inscritos no orçamento, sem prejuízo do 
artigo 7.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º XXXX do Conselho (Regulamento 
QFP).

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve informar imediatamente 
o Parlamento Europeu de quaisquer 
medidas propostas ou adotadas nos termos 
dos artigos 4.º e 5.º

A Comissão deve informar imediatamente 
o Parlamento Europeu e o Conselho de 
quaisquer medidas propostas ou adotadas 
nos termos dos artigos 4.º e 5.º.
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