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Alteração 1
Diana Wallis

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova) 

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 
de Julho de 2008, sobre o papel do juiz 
nacional no sistema jurisdicional 
europeu,

Or.en

Alteração 2
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 2 

Proposta de resolução Alteração

2. Regista que através do Projecto "EU 
Pilot" a Comissão tem por objectivo 
aumentar "o empenho, a cooperação e a 
parceria entre a Comissão e os 
Estados-Membros" e está a ponderar, em 
estreita cooperação com as administrações 
nacionais, como tratar da aplicação do 
direito da União Europeia; considera que
se trata assim de uma forma de 
cooperação intergovernamental que 
substitui a obrigação da Comissão 
estabelecida no artigo 17° TUE de zelar 
"pela aplicação dos Tratados, bem como 
das medidas adoptadas pelas instituições 
por força destes";

2. Regista que através do Projecto "EU 
Pilot" a Comissão tem por objectivo 
aumentar "o empenho, a cooperação e a 
parceria entre a Comissão e os 
Estados-Membros"1 e está a ponderar, em 
estreita cooperação com as administrações 
nacionais, como tratar da aplicação do 
direito da União Europeia; considera que
esta iniciativa responde à nova 
necessidade de cooperação entre todas as 
instituições da União Europeia no 
interesse de uma União com um bom 
funcionamento e a atenção focada nos 
cidadãos, na sequência da adopção do 
Tratado de Lisboa;

Or.en

                                               
1 Relatório de Avaliação UE Pilot, p. 2.
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Alteração 3
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 3 

Proposta de resolução Alteração

3. Regista que, por um lado, se faz uma 
caracterização dos cidadãos como tendo 
um papel essencial para assegurar no 
terreno o respeito do direito da UE, 
enquanto que por outro lado – no EU Pilot 
– os cidadãos são ainda mais excluídos de 
qualquer procedimento subsequente; 
considera que tal não está de acordo com 
as declarações solenes dos Tratados no 
sentido de que "as decisões serão tomadas 
de uma forma tão aberta quanto possível e 
ao nível mais próximo possível dos 
cidadãos (Artigo 1.° TUE), que "a actuação 
das instituições, órgãos e organismos da 
União pauta-se pelo maior respeito 
possível do princípio da abertura" (Artigo
15.° TFUE)  e que "em todas as suas 
actividades, a União respeita o princípio da 
igualdade dos seus cidadãos, que 
beneficiam de igual atenção por parte das 
suas instituições" (Artigo 9.° TUE);

3. Regista que, por um lado, se faz uma 
caracterização dos cidadãos como tendo 
um papel essencial para assegurar no 
terreno o respeito do direito da UE1, 
enquanto que por outro lado – no EU Pilot 
– os cidadãos podem ser ainda mais 
excluídos de qualquer procedimento 
subsequente; considera que tal resultado 
deve ser evitado tratando o Pilot como 
uma alternativa de "mediação" em que o 
cidadão está plenamente envolvido e 
integrado como autor da denúncia inicial; 
considera que isto reflectiria melhor os 
objectivos do Tratado no sentido de que
"as decisões serão tomadas de uma forma 
tão aberta quanto possível e ao nível mais 
próximo possível dos cidadãos (artigo 1.° 
TUE), que "a actuação das instituições, 
órgãos e organismos da União pauta-se 
pelo maior respeito possível do princípio 
da abertura" (artigo 15.° TFUE) e que "em 
todas as suas actividades, a União respeita 
o princípio da igualdade dos seus cidadãos, 
que beneficiam de igual atenção por parte 
das suas instituições" (artigo 9.° TUE);

Or.en

                                               
1 Comunicação de 2002 da Comissão, p. 5: "a Comissão reconheceu, já, em diversas ocasiões, o papel essencial 
do autor da denúncia na detecção de infracções ao direito comunitário"
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Alteração 4
Eva Lichtenberger

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

3-A. Nota que, com vista a tornar o EU 
Pilot operacional, a Comissão criou uma 
"base de dados confidencial em linha"1

para a comunicação entre os serviços da 
Comissão e as autoridades dos 
Estados-Membros, o que revela que os 
cidadãos estão de facto excluídos da 
comunicação entre a Comissão e os 
Estados-Membros; solicita à Comissão 
que conceda ao Parlamento um acesso 
razoável a essa base de dados com vista a 
permitir que este desempenhe o seu papel 
de controlo em relação ao cumprimento 
pela Comissão do seu papel como guardiã 
dos Tratados;

Or.en

Alteração 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

3-A. Salienta que o papel activo dos 
cidadãos da União Europeia está 
claramente estabelecido no Tratado da 
União Europeia, nomeadamente com 
referência à Iniciativa Europeia de 
Cidadãos; considera que a possibilidade 
de os cidadãos determinarem a agenda 

                                               
1 Relatório da Comissão intitulado "Relatório de Avaliação da Iniciativa EU Pilot" (COM(2010)0070, p. 2)
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legislativa também está directamente 
relacionada com o seu papel efectivo e 
fundamental para assegurar a correcta 
aplicação e observância do direito da 
União, bem como a transparência e a 
certeza dos procedimentos conexos;

Or.en

Alteração 6
Eva Lichtenberger

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

4-A. Deseja assegurar que a Comissão 
continue a apresentar dados 
pormenorizados sobre todos os tipos de 
infracção e que a totalidade desses dados 
seja livremente disponibilizada ao 
Parlamento com vista a permitir que este 
desempenhe o seu papel de controlo em 
relação ao cumprimento pela Comissão 
do seu papel como guardiã dos Tratados; 
a compilação e a classificação desses 
dados devem ser consistentes com os 
anteriores relatórios anuais, a fim de 
ajudar o Parlamento a realizar avaliações 
pertinentes dos progressos efectuados pela 
Comissão, quer a infracção tenha sido 
tratada através do EU Pilot ou do 
processo por infracção original;

Or.en

Alteração 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

4-A. Nota que os atrasos na correcta 
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aplicação e transposição do direito da 
União Europeia afectam directamente o 
quotidiano dos cidadãos e o gozo dos seus 
direitos; chama a atenção para os custos 
elevados decorrentes do incumprimento e 
da não aplicação do direito da UE e para 
a consequente falta de confiança nas 
instituições europeias;

Or.en

Alteração 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

5-A. Recorda que a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos criou recentemente 
um grupo de trabalho sobre o direito 
administrativo da UE com o objectivo de 
analisar se é possível uma codificação do 
direito administrativo da UE e o que tal 
projecto envolveria na prática; considera 
que as conclusões desse grupo de trabalho 
deverão ser tidas em conta quando for 
discutido um código administrativo 
europeu;

Or.en

Alteração 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

6-A. Relembra que a Comissão tem um 
papel primordial enquanto guardiã dos 
Tratados para assegurar a aplicação 
correcta e atempada do direito da União 
Europeia pelos Estados-Membros; 
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encoraja a Comissão a fazer uso de todas 
as competências que lhe são atribuídas 
pelos Tratados, nomeadamente as novas 
disposições do artigo 260.º TFUE sobre o 
incumprimento por parte dos 
Estados-Membros da obrigação de 
comunicar as medidas de transposição de 
directivas;

Or.en

Alteração 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

8-A. Nota com particular interesse o 
compromisso assumido pela Comissão no 
sentido de apresentar sistematicamente 
uma avaliação da resposta à queixa 
transmitida por um Estado-Membro; insta 
a Comissão a apresentar essa avaliação 
com a máxima atenção e após pronta 
análise do dossiê; solicita uma 
clarificação do papel do autor da 
denúncia no processo de avaliação;

Or.en

Alteração 11
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

11-A. Considera que, quando a Comissão 
inicia um processo por infracção contra 
um Estado-Membro, deve igualmente 
emitir uma comunicação no sentido de 
que o acto que infringiu o direito da UE 
pode ser contestado pelos cidadãos 
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afectados do respectivo Estado-Membro 
junto dos tribunais nacionais;

Or.en

Alteração 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

11-A. Recorda a sua resolução de 17 de 
Junho de 2010 sobre formação judiciária 
em matéria civil e comercial; considera de 
uma importância fundamental que a 
formação judiciária seja igualmente 
reforçada na perspectiva do plano de 
acção que aplica o Programa de 
Estocolmo;

Or.en


