
 

AM\1086794PT.doc  PE576.620v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

17.2.2016 A8-0020/1 

Alteração  1 

Margrete Auken 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2014 

2015/2231(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Recorda que, ao longo dos anos, 

20-30 % das queixas disseram respeito à 

transparência e que a maioria das questões 

relacionadas com a transparência refere-se 

à recusa das instituições de conceder o 

acesso a documentos e/ou informação; 

considera que a abertura e o acesso aos 

documentos, em cumprimento do artigo 

15.º do TFUE e do artigo 42.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais, constituem parte 

fundamental do sistema de freios e 

contrapesos institucionais; apoia qualquer 

iniciativa da Comissão e das outras 

instituições da UE para garantir o acesso 

justo, rápido e simples de todos os 

cidadãos à documentação da UE; regista 

com satisfação a maior transparência 

resultante do registo público de 

documentos em linha; insta o Provedor de 

Justiça a investigar as questões de 

transparência no que diz respeito ao acesso 

do Parlamento aos documentos pertinentes 

da Comissão relativos a infrações e a 

procedimentos no âmbito do "EU Pilot"; 

considera que é necessário identificar e pôr 

em prática mecanismos adequados, a fim 

de garantir um fiel diálogo 

interinstitucional; 

5. Recorda que, ao longo dos anos, 

20-30 % das queixas disseram respeito à 

transparência e que a maioria das questões 

relacionadas com a transparência refere-se 

à recusa das instituições de conceder o 

acesso a documentos e/ou informação; 

considera que a abertura e o acesso aos 

documentos, em cumprimento do artigo 

15.º do TFUE e do artigo 42.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais, constituem parte 

fundamental do sistema de freios e 

contrapesos institucionais; apoia qualquer 

iniciativa da Comissão e das outras 

instituições da UE para garantir o acesso 

justo, rápido e simples de todos os 

cidadãos à documentação da UE; regista 

com satisfação a maior transparência 

resultante do registo público de 

documentos em linha; insta o Provedor de 

Justiça a investigar as questões de 

transparência no que diz respeito ao acesso 

atempado do Parlamento aos documentos 

pertinentes da Comissão relativos a 

infrações e a procedimentos no âmbito do 

"EU Pilot", em especial quando estes estão 

relacionados com petições existentes; 

considera que é necessário identificar e pôr 

em prática mecanismos adequados, a fim 

de garantir um fiel diálogo 

interinstitucional; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/2 

Alteração  2 

Margrete Auken 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2014 

2015/2231(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Congratula-se com o cumprimento 

pelas instituições da UE de 80 % das 

sugestões do Provedor de Justiça; 

manifesta a sua preocupação pelo facto de 

persistir um incumprimento de 20 %; está 

ciente de que as sugestões do Provedor de 

Justiça não são juridicamente vinculativas; 

insta as instituições, os organismos e as 

agências a reagirem rapidamente e de 

forma eficaz e responsável às observações 

críticas e aos projetos de recomendação do 

Provedor de Justiça; manifesta o seu apoio 

ao Provedor de Justiça relativamente a 

futuros inquéritos conduzidos no âmbito 

das suas competências, para identificar 

possíveis lacunas de transparência na 

execução do orçamento da UE; 

26. Congratula-se com o cumprimento 

pelas instituições da UE de 80 % das 

sugestões do Provedor de Justiça; 

manifesta a sua preocupação pelo facto de 

persistir um incumprimento de 20 %; está 

ciente de que as sugestões do Provedor de 

Justiça não são juridicamente vinculativas; 

insta as instituições, os organismos e as 

agências a reagirem rapidamente e de 

forma eficaz e responsável às observações 

críticas e aos projetos de recomendação do 

Provedor de Justiça; manifesta o seu apoio 

ao Provedor de Justiça relativamente a 

futuros inquéritos conduzidos no âmbito 

das suas competências, para identificar 

possíveis lacunas de transparência na 

execução do orçamento da UE, em 

cooperação, se necessário, com o 

Tribunal de Contas, o OLAF e a 

Comissão do Controlo orçamental do 

Parlamento; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/3 

Alteração  3 

Margrete Auken 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2014 

2015/2231(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-A. Recorda que o Provedor de Justiça 

tem igualmente capacidade, e portanto o 

dever, de controlar o Parlamento nos seus 

esforços de prossecução de uma boa 

administração em benefício dos cidadãos 

da UE; 

Or. en 

 

 


