
 

AM\1058788PT.doc  PE555.131v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

22.4.2015 A8-0111/1 

Alteração  1 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0111/2015 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE - Tribunal de Justiça da União Europeia 

COM(2014)0510 – C8-0149/2014 – 2014/2080(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Observa que, em 2013, o Tribunal da 

Função Pública registou uma diminuição 

do número de novos processos e um 

aumento do número de processos 

pendentes e transitados em julgado em 

comparação com 2012; considera que, não 

obstante estes fracos resultados, a 

eliminação do Tribunal da Função Pública 

é uma solução inadequada para fazer face 

ao prolongado bloqueio do Conselho; 

8. Observa que, em 2013, o Tribunal da 

Função Pública concluiu 184 processos, 

contra 121 em 2012 (ou seja, um aumento 

de 52 %), desta forma reduzindo em 24 o 

número de processos pendentes (ou seja, 

uma redução de 11 %); está convicto de 

que a eliminação do Tribunal da Função 

Pública é uma solução inadequada para 

fazer face ao prolongado bloqueio do 

Conselho; 

Or. en 
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Alteração  2 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0111/2015 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE - Tribunal de Justiça da União Europeia 

COM(2014)0510 – C8-0149/2014 – 2014/2080(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Lamenta a insuficiente informação 

recebida durante o processo de quitação no 

que diz respeito à lista de atividades 

externas exercidas pelos juízes; convida o 

Tribunal de Justiça a publicar na sua 

página Web um registo contendo 

informações pormenorizadas sobre as 

atividades externas de cada juiz; 

13. Lamenta a insuficiente informação 

recebida durante o processo de quitação no 

que diz respeito à lista de atividades 

externas exercidas pelos juízes; convida o 

Tribunal de Justiça a publicar na sua 

página Web um registo contendo 

informações pormenorizadas sobre as 

atividades externas de cada juiz que têm 

impacto no orçamento da União; 

Or. en 

 

 


