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17.2.2016 A8-0020/4 

Alteração  4 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2014 

2015/2231(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Felicita o Provedor de Justiça pela 

investigação de casos de «porta giratória» 

relativos a altos funcionários da UE; 

observa que o Provedor de Justiça 

investigou queixas de cinco ONG e 

analisou 54 processos da Comissão; 

incentiva o Provedor de Justiça a ajudar a 

desenvolver e criar mecanismos de 

execução e critérios claros e 

pormenorizados, a fim de identificar, 

investigar e, se possível, prevenir conflitos 

de interesses a todos os níveis das 

instituições, organismos e agências da UE;  

7. Felicita o Provedor de Justiça pela 

investigação de casos de «porta giratória» 

relativos a altos funcionários da UE; 

observa que o Provedor de Justiça 

investigou queixas de cinco ONG e 

analisou 54 processos da Comissão; 

incentiva o Provedor de Justiça a ajudar a 

desenvolver e criar mecanismos de 

execução e critérios claros e 

pormenorizados, a fim de identificar, 

investigar e, se possível, prevenir conflitos 

de interesses a todos os níveis das 

instituições, organismos e agências da UE; 

adverte que a «porta giratória» é um 

fenómeno comum na União Europeia e 

lamenta o facto de este fenómeno - e de 

casos semelhantes registados em muitos 

Estados-Membros, como a Espanha - 

minar a confiança pública nas 

instituições; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/5 

Alteração  5 

Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2014 

2015/2231(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Congratula-se com os progressos em 

matéria de abertura das negociações em 

curso sobre a TTIP, registados na 

sequência dos inquéritos do Provedor de 

Justiça à transparência das negociações; 

observa que o Conselho tem, desde então, 

publicado as diretivas que a UE utiliza para 

negociar a TTIP e que a Comissão 

anunciou planos para aumentar a 

transparência no que diz respeito às 

atividades dos grupos de interesses e para 

alargar o acesso à documentação 

relacionada com a TTIP; toma nota das 

preocupações dos cidadãos relativamente à 

transparência das negociações da TTIP;  

10. Congratula-se com os inquéritos do 

Provedor de Justiça relativamente à falta 

de transparência das negociações em 

curso sobre a TTIP; observa que o 

Conselho tem, desde então, publicado as 

diretivas que a UE utiliza para negociar a 

TTIP e que a Comissão anunciou planos 

para aumentar a transparência no que diz 

respeito às atividades dos grupos de 

interesses e para alargar o acesso à 

documentação relacionada com a TTIP; 

toma nota das preocupações dos cidadãos 

relativamente à transparência das 

negociações da TTIP;  

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/6 

Alteração  6 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2014 

2015/2231(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Recorda que a sua Comissão das 

Petições recebe inúmeras queixas 

anónimas de grupos e cidadãos sobre a 

falta de transparência das negociações da 

TTIP, demonstrando a profunda 

preocupação do público sobre esta questão 

a nível europeu; 

11. Recorda que a sua Comissão das 

Petições recebe inúmeras queixas de 

grupos e cidadãos sobre a falta de 

transparência das negociações da TTIP, 

demonstrando a profunda preocupação do 

público sobre esta questão a nível europeu; 

aplaude, neste contexto, o êxito da 

popular Iniciativa de Cidadania Europeia 

«Não ao TTIP», que reuniu 3 284 289 

assinaturas; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/7 

Alteração  7 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2014 

2015/2231(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Convida os Estados-Membros a serem 

mais diligentes na sua colaboração 

obrigatória com o Provedor de Justiça;  

17. Convida os Estados-Membros a serem 

mais diligentes na sua colaboração 

obrigatória com o Provedor de Justiça; 

adverte que os números mais elevados de 

queixas recebidas em 2014 provêm da 

Espanha (309), Alemanha (219) e Polónia 

(208); observa com preocupação que os 

números mais elevados de inquéritos 

abertos foram registados na Bélgica (50), 

Alemanha (45) e Itália (38); 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/8 

Alteração  8 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2014 

2015/2231(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Refere que o programa Horizonte 2020 

é o terceiro pacote mais importante de 

investimentos orçamentais a seguir à PAC 

e aos fundos estruturais, com um 

orçamento de quase 80 mil milhões de 

euros, e que é fundamental para o 

desenvolvimento económico e social do 

futuro; exorta o Provedor de Justiça a 

continuar a garantir a transparência em 

todo o processo de análise e adjudicação de 

projetos no âmbito do programa Horizonte 

2020; 

22. Refere que o programa Horizonte 2020 

é o terceiro pacote mais importante de 

investimentos orçamentais a seguir à PAC 

e aos fundos estruturais, com um 

orçamento de quase 80 mil milhões de 

euros, e que é fundamental para o 

desenvolvimento económico e social do 

futuro; exorta o Provedor de Justiça a 

continuar a garantir a transparência em 

todo o processo de análise e adjudicação de 

projetos no âmbito do programa Horizonte 

2020, nomeadamente avaliando se os 

projetos respeitam os direitos humanos e 

têm um âmbito de aplicação 

exclusivamente civil, conferindo especial 

atenção aos países terceiros abrangidos 

pela Política Europeia de Vizinhança que 

participam no programa; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/9 

Alteração  9 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2014 

2015/2231(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Insta a Frontex a assegurar o respeito 

pelo bem-estar dos repatriados durante os 
voos de regresso e a correta aplicação do 

seu código de conduta para as operações 

de regresso conjuntas; congratula-se com o 

pedido do Provedor de Justiça Europeu 

para que a Frontex crie um mecanismo de 

tratamento de queixas individuais para 

eventuais violações dos direitos 

fundamentais; solicita ao Provedor que 

continue a investigar esta questão à luz da 

atual situação de aumento do número de 

refugiados nas fronteiras da UE; 

23. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a porem termo aos voos 

de regresso, incluindo aqueles que são 

efetuados pela Frontex, bem como à 

política das operações de regresso 

conjuntas; congratula-se com o pedido do 

Provedor de Justiça Europeu para que a 

Frontex crie um mecanismo de tratamento 

de queixas individuais para eventuais 

violações dos direitos fundamentais que 

preveja garantias jurídicas tão rigorosas 

quanto possível; solicita ao Provedor que 

continue a investigar esta questão à luz da 

atual situação de aumento do número de 

refugiados nas fronteiras da UE, bem como 

as alegações contra a Frontex de violação 

dos direitos humanos durante as 

operações de controlo das fronteiras 

externas da União; 

Or. en 

 

 


