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6.1.2015 A8-0058/4 

Alteração  4 

Notis Marias 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que a crise financeira 

conduziu a uma crise económica e social, 

cujos efeitos colocam em causa as 

instituições da União; 

Or. el 
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6.1.2015 A8-0058/5 

Alteração  5 

Notis Marias 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Presta todo o seu apoio ao objetivo final 

do novo Provedor de Justiça, que é o de 

ajudar a fortalecer as estruturas e as 

instituições de prestação de contas e 

transparência a nível europeu, a fim de 

promover uma boa administração para 

todos os cidadãos e residentes da UE, e 

para melhorar a qualidade da democracia 

na União; reitera o papel crucial 

desempenhado pelo Provedor de Justiça 

Europeu na abordagem das preocupações 

dos cidadãos e no auxílio à superação do 

grande fosso que os separa das instituições 

da UE; 

3. Presta todo o seu apoio ao objetivo final 

do novo Provedor de Justiça, que é o de 

ajudar a fortalecer as estruturas e as 

instituições de prestação de contas e 

transparência a nível europeu, 

nomeadamente no que respeita ao 

Eurogrupo e à Troika, a fim de promover 

a qualidade da democracia na União; 

reitera o papel crucial desempenhado pelo 

Provedor de Justiça Europeu na abordagem 

das preocupações dos cidadãos e no auxílio 

à superação do grande fosso que os separa 

das instituições da UE; 

Or. el 
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6.1.2015 A8-0058/6 

Alteração  6 

Notis Marias 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Observa que é necessário que a 

Provedora de Justiça realize um inquérito 

sobre o respeito, pela Troika, da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia; 

Or. el 
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6.1.2015 A8-0058/7 

Alteração  7 

Notis Marias 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Salienta a necessidade de a 

Provedora de Justiça realizar um 

inquérito sobre o conflito de interesses 

suscetível de existir para a Comissão entre 

o papel que desempenha no âmbito da 

Troika e a sua responsabilidade enquanto 

guardiã dos Tratados e do acervo 

comunitário; 

Or. el 



 

AM\1045275PT.doc  PE545.681v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

6.1.2015 A8-0058/8 

Alteração  8 

Notis Marias 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-B. Salienta a necessidade de a 

Provedora de Justiça realizar um 

inquérito sobre o conflito de interesses 

suscetível de existir para o BCE entre o 

papel que desempenha atualmente como 

"consultor técnico" da Troika e, por um 

lado, a sua qualidade de credor dos 

quatro Estados-Membros sujeitos ao 

memorando de entendimento e, por outro, 

o mandato do BCE ao abrigo do Tratado 

da União Europeia e do TFUE; 

Or. el 

 

 


