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Alteração 1
Lena Kolarska-Bobińska

Projeto de parecer
Secção 1 – parágrafo 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Observa, contudo, que os custos 
poderiam ser reduzidos de forma 
significativa mudando os escritórios do 
Provedor de Justiça em Estrasburgo para 
um único local em Bruxelas e solicita ao 
Parlamento Europeu que proponha novas 
alterações à sua decisão relativa ao 
estatuto e às condições gerais de exercício 
das funções de Provedor de Justiça 
Europeu1, de harmonia com o artigo 
228.º, n.º 4, do TFUE, no sentido de 
mudar a sede do Provedor de Justiça.
__________________
1 JO L 113 de 4.5.1994, p. 15.

Or. en

Alteração 2
Heinz K. Becker

Projeto de parecer
Secção 1 – n.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Subscreve o pedido do Provedor de 
Justiça de um aumento das dotações para 
agentes contratuais, a fim de reforçar a 
Unidade de Registo, a que foram atribuídas 
novas tarefas, nomeadamente o tratamento 
de queixas que não se enquadram no 
mandato do Provedor de Justiça;

6. Subscreve o pedido do Provedor de 
Justiça de um aumento das dotações para 
agentes contratuais, a fim de reforçar a 
Unidade de Registo, a que foram atribuídas 
novas tarefas, nomeadamente o tratamento 
de queixas que não se enquadram no 
mandato do Provedor de Justiça; sublinha 
que a proposta do Provedor de Justiça de 
cortar as dotações para estágios, de molde 
a compensar o aumento das dotações 
necessárias para a Unidade de Registo 
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não deve afetar o valor formativo dos 
estágios nem as condições de trabalho dos 
jovens estagiários;

Or. de


