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2.3.2016 A8-0026/10 

Alteração  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-A. Manifesta preocupação com os 

dados fornecidos pela EURODAD sobre o 

branqueamento de capitais, segundo os 

quais o Luxemburgo e a Alemanha estão 

no topo da tabela quanto ao risco de 

branqueamento de capitais; convida os 

Estados-Membros a transporem 

integralmente a diretiva da UE relativa ao 

combate ao branqueamento de capitais, 

através da criação de um registo público 

do património das empresas, incluindo o 

património dos fundos fiduciários; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Alteração  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 56-A. Manifesta preocupação com a falta 

de transparência total relativamente ao 

financiamento de grandes projetos de 

infraestruturas; insta a Comissão a 

ponderar a apresentação de uma proposta 

que tornasse obrigatória a publicação de 

todos os relatórios financeiros e projetos 

de grandes obras públicas, incluindo a 

documentação sobre os subcontratantes; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Alteração  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 56-B. Convida a Comissão a tornar 

públicos todos os documentos relativos ao 

projeto ferroviário de alta velocidade 

Lyon-Turim e ao seu financiamento; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Alteração  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 63-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 63-A. Solicita a inclusão obrigatória de 

avaliações ex ante sobre o valor 

acrescentado em termos ambientais, 

económicos e sociais no processo de 

seleção dos projetos a financiar, tanto 

dentro como fora da União, e que os 

resultados destas avaliações e os 

indicadores utilizados sejam tornados 

públicos e estejam totalmente acessíveis; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Alteração  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Insta as instituições pertinentes da UE a 

aplicarem o artigo 5.°, n.º 3, da 

Convenção-Quadro sobre o Controlo do 

Tabaco (CQCT) da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em conformidade com as 

recomendações que dela constam; insta a 

Comissão a publicar imediatamente a sua 

avaliação dos acordos com as tabaqueiras, 

bem como uma avaliação de impacto sobre 

a aplicação da CQCT; 

69. Insta as instituições pertinentes da UE a 

aplicarem o artigo 5.°, n.º 3, da 

Convenção-Quadro sobre o Controlo do 

Tabaco (CQCT) da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em conformidade com as 

recomendações que dela constam; insta a 

Comissão a publicar imediatamente a sua 

avaliação dos acordos com as tabaqueiras, 

bem como uma avaliação de impacto sobre 

a aplicação da CQCT; insta a Comissão a 

garantir uma transparência total no que 

se refere aos acordos sobre o tabaco e à 

sua eventual renovação, e insta os 

Estados-Membros a prestarem 

regularmente informações sobre as 

despesas efetuadas a título dos fundos 

recebidos na sequência de tais acordos; 

Or. en 

 

 


