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7.1.2015 A8-0058/1 

Alteração  1 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando V-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 V-A. Considerando que o Relatório 

Especial apresentado ao Parlamento 

Europeu foi o resultado de um 

abrangente inquérito de iniciativa própria 

sobre as obrigações da Frontex 

relativamente à Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e que, 

em última instância, foi sobretudo 

motivado pela resposta insatisfatória da 

agência às recomendações específicas do 

Provedor de Justiça no sentido de 

remediar a ausência de um mecanismo de 

recurso destinado aos requerentes de 

asilo; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/2 

Alteração  2 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Realça que a grande maioria dos 

inquéritos conduzidos pelo Provedor de 

Justiça ao longo do ano passado (64,3 %) 

disseram respeito à Comissão Europeia; 

reconhece que a Comissão é a instituição 

cujas decisões são mais suscetíveis de 

afetar diretamente os cidadãos e as 

organizações e empresas da sociedade 

civil; entende que a Comissão seja, 

portanto, o principal objeto de escrutínio 

público; observa com preocupação, no 

entanto, que a percentagem de queixas 

relativas à Comissão aumentou em relação 

a 2012, em que foi de 52,7%; incentiva a 

Provedora de Justiça a examinar os 

motivos deste aumento, a fim de ajudar a 

melhorar a administração da Comissão e, 

assim, aumentar a credibilidade das 

instituições da UE como um todo; insta a 

nova Comissão a tomar medidas rápidas 

para melhorar o seu desempenho com o 

objetivo de reduzir o número de queixas 

contra si; 

11. Realça que a grande maioria dos 

inquéritos conduzidos pelo Provedor de 

Justiça ao longo do ano passado (64,3 %) 

disseram respeito à Comissão Europeia; 

reconhece que a Comissão é a instituição 

cujas decisões são mais suscetíveis de 

afetar diretamente os cidadãos e as 

organizações e empresas da sociedade 

civil; entende que a Comissão seja, 

portanto, o principal objeto de escrutínio 

público; observa com preocupação, no 

entanto, que a percentagem de queixas 

relativas à Comissão aumentou em relação 

a 2012, em que foi de 52,7%; incentiva a 

Provedora de Justiça a examinar os 

motivos deste aumento, a fim de ajudar a 

melhorar a administração da Comissão e, 

assim, aumentar a credibilidade das 

instituições da UE como um todo; insta a 

nova Comissão a tomar medidas rápidas 

para melhorar o seu desempenho com o 

objetivo de reduzir o número de queixas 

contra si; considera que a participação da 

Comissão em entidades opacas, tais como 

a Troika, não é propícia à promoção da 

transparência e da responsabilização no 

seio da União, nem respeita o princípio da 

subsidiariedade; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/3 

Alteração  3 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relatório anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda que a Comissão das Petições é 

membro de pleno direito de ambas as redes 

acima mencionadas; assinala que, em 2013, 

o Provedor de Justiça remeteu 51 queixas 

para esta comissão; 

20. Recorda que a Comissão das Petições é 

membro de pleno direito de ambas as redes 

acima mencionadas; assinala que, em 2013, 

o Provedor de Justiça remeteu 51 queixas 

para esta comissão; considera que, dado o 

trabalho por vezes complementar 

desenvolvido paralelamente pela 

Comissão das Petições para garantir que 

a legislação da UE seja devidamente 

implementada a todos os níveis 

administrativos, devem ser atribuídos 

mais recursos a esta comissão, por 

analogia com os do Provedor de Justiça 

Europeu; 

Or. en 

 

 


