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14.4.2010 A7-0099/2 

Alteração  2 

Ryszard Czarnecki 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Exorta a Comissão a assegurar que 

todo o pessoal seja devidamente formado 

e informado sobre as suas obrigações e 

direitos em conformidade com o disposto 

nos artigos 22.º-A e 22.º-B do Estatuto dos 

Funcionários; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/3 

Alteração  3 

Ryszard Czarnecki 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 91 

 

Proposta de resolução Alteração 

91. Reitera a importância de ter em conta a 

posição do Parlamento em primeira leitura, 

de 20 de Novembro 2008, sobre uma 

proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n. º 1073/1999 relativo 

aos inquéritos efectuados pelo Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF), e 

deseja voltar a enfatizar que, em abono do 

seu futuro peso, o OLAF deve permanecer 

dentro da Comissão, conservando a sua 

independência; recorda que o artigo 317.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia atribui uma 

responsabilidade acrescida aos 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

corrobora o apelo sistemático do 

Parlamento a um reforço da cooperação 

entre os Estados-Membros e o OLAF; 

91. Reitera a importância de ter em conta a 

posição do Parlamento em primeira leitura, 

de 20 de Novembro 2008, sobre uma 

proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n. º 1073/1999 relativo 

aos inquéritos efectuados pelo Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) , e 

deseja voltar a enfatizar que, em abono do 

seu futuro peso, o OLAF deve permanecer 

dentro da Comissão, conservando a sua 

independência, até ao momento em que 

lhe possa ser concedida plena 

independência institucional, o que 

constituiria a forma mais segura de 

garantir  a sua credibilidade pública e 

assegurar que as suas actividades não 

possam ser limitadas, quer deliberada, 

quer subconscientemente, pelo facto de o 

seu pessoal e administração constituírem 

parte integrante da estrutura da 

Comissão; recorda que o artigo 317.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia atribui uma responsabilidade 

acrescida aos Estados-Membros e, por 

conseguinte, corrobora o apelo sistemático 

do Parlamento a um reforço da cooperação 

entre os Estados-Membros e o OLAF; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/4 

Alteração  4 

Ryszard Czarnecki 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 92 

 

Proposta de resolução Alteração 

92. Deseja dispor com a devida 

antecedência de uma panorâmica da 

proposta de criação de um Ministério 

Público Europeu (MPE), prevista no 

artigo 86.° do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia; 

deseja participar nos debates sobre a 

criação de um MPE, que deverão começar 

muito em breve; 

Suprimido 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/5 

Alteração  5 

Ryszard Czarnecki 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 93 

 

Proposta de resolução Alteração 

93. Exige que a Comissão apresente, com 

urgência, o seu prometido e há muito 

aguardado "documento de reflexão" e 

reitera a importância da posição do 

Parlamento em primeira leitura, de 20 de 

Novembro 2008, sobre o assunto; deseja 

voltar a enfatizar que, em abono do seu 

futuro peso, o OLAF deve permanecer 

dentro da Comissão, conservando a sua 

independência; realça as suas propostas 

relativas ao cargo de Director-Geral do 

OLAF, contidas na já referida posição do 

Parlamento e solicita que o candidato 

seleccionado seja nomeado com a maior 

brevidade possível; entende que o processo 

de selecção deve ser levado a cabo num 

quadro interinstitucional que respeite 

plenamente as prerrogativas do 

Parlamento; 

93. Exige que a Comissão apresente, com 

urgência, o seu prometido e há muito 

aguardado "documento de reflexão" e 

reitera a importância da posição do 

Parlamento em primeira leitura, de 20 de 

Novembro 2008, sobre o assunto; realça as 

suas propostas relativas ao cargo de 

Director-Geral do OLAF, contidas na já 

referida posição do Parlamento e solicita 

que o candidato seleccionado seja nomeado 

com a maior brevidade possível; entende 

que o processo de selecção deve ser levado 

a cabo num quadro interinstitucional que 

respeite plenamente as prerrogativas do 

Parlamento; 

Or. en 

 

 


