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Alteração  8 

Eva Lichtenberger 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Relatório A7-0056/2014 

Norica Nicolai 

Mulheres migrantes sem documentos na União Europeia 

2013/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Recorda os seus anteriores apelos no 

sentido de ser efetuado um exame mais 

exaustivo dos problemas com que os 

parlamentos nacionais se deparam, a fim 

de melhorar o funcionamento do 

mecanismo existente; considera que seria 

igualmente desejável estudar medidas 

para reforçar este mecanismo, o que, no 

contexto da futura revisão do Tratado, 

talvez permita conferir mais direitos aos 

parlamentos nacionais; sugere que, no 

âmbito dessa revisão, se reflita sobre o 

número de respostas dos parlamentos 

nacionais necessário para desencadear 

esse processo, se este se deve limitar à 

subsidiariedade e qual deve ser o seu 

efeito, tendo em conta, em particular, 

experiências recentes com o 

«procedimento do cartão amarelo»; 

considera esse debate uma etapa útil na 

evolução dos poderes atribuídos aos 

parlamentos nacionais, harmonizando os 

incentivos ao exercício do controlo com 

efeitos a nível europeu; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  9 
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Relatório A7-0009/2014 

Norica Nicolai 

Mulheres migrantes sem documentos na União Europeia 

2013/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Entende que uma abordagem eficaz dos 

desafios relativos à forma de legislar 

melhor, no que se refere à legislação 

existente e à futura legislação, ajudará as 

instituições europeias a enfrentar a crise; 

considera que a reforma da legislação 

europeia e das práticas legislativas é um 

instrumento essencial para estimular o 

crescimento, a competitividade e 

empregos dignos na Europa; 

31. Entende que uma abordagem eficaz dos 

desafios relativos à forma de legislar 

melhor, no que se refere à legislação 

existente e à futura legislação, ajudará as 

instituições europeias a enfrentar a crise; 

considera que o exercício «Legislar 

Melhor» deve ter por finalidade assegurar 

que os objetivos de interesse público da 

legislação da UE sejam plenamente 

realizados; 

Or. en 
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Relatório A7-0010/2014 

Norica Nicolai 

Mulheres migrantes sem documentos na União Europeia 

2013/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Lembra a posição do Parlamento 

relativamente a outras propostas de 

minimização dos encargos 

regulamentares, incluindo a consideração 

de outras opções alternativas à 

regulamentação, tais como o recurso a 

medidas voluntárias; considera que a 

Comissão deve aproveitar melhor a opção 

de instituir uma etapa de preparação de 

um «livro branco» no processo legislativo; 

entende que a qualidade dos projetos de 

atos legislativos apresentados pela 

Comissão pode melhorar, dando aos 

intervenientes a possibilidade de tecer 

observações sobre os projetos de propostas 

e as avaliações de impacto provisórias, 

sem atrasar excessivamente o período de 

preparação da futura legislação; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


