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Alteração 17
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Tratado condiciona a atribuição 
de competências de execução à Comissão 
à necessária aplicação uniforme dos actos 
de execução, devendo os mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão obedecer a critérios de 
eficiência e de coerência.

Or. pt

Justificação

A necessidade da aplicação uniforme dos actos de execução é o fundamento da atribuição de 
competências de execução à Comissão. O controlo dos Estados deve ser efectuado de forma 
eficiente para poder produzir resultados efectivos e exercido de uma forma coerente para 
garantir uma previsibilidade quanto ao seu controlo.

Alteração 18
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu e o Conselho 
têm acesso às informações referidas no n.º 
1.

2. De acordo com o princípio da 
transparência, o Parlamento e o Conselho 
têm acesso às informações sobre os 
trabalhos dos comités referidas no n.º 1,
nos mesmos termos que estes. As 
informações devem ser fornecidas ao 
Parlamento e ao Conselho ao mesmo 
tempo e nas mesmas condições que aos 
comités.
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Or. pt

Justificação

Apenas através de uma efectiva aplicação do direito à informação dos vários procedimentos 
podem o Parlamento e o Conselho avaliar do efectivo respeito das várias condições, critérios 
e regras enunciadas no Regulamento.


