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2.3.2016 A8-0039/3 

Alteração  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

O Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta de decisão 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de decisão Alteração 

 4-A. Lamenta a ausência de qualquer 

mecanismo relevante que permita 

aumentar o envolvimento direto dos 

cidadãos da União entre as ferramentas 

para legislar melhor identificadas no 

acordo; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/4 

Alteração  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

O Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta de decisão 

N.º 8 

 

Proposta de decisão Alteração 

8. Considera que, em princípio, foi 

encontrada uma solução equilibrada no que 

respeita aos atos delegados e aos atos de 

execução, que garante a transparência e a 

paridade entre os legisladores, mas chama 

a atenção para a necessidade de um acordo 

célere sobre os critérios adequados para 

delimitar os atos delegados e os atos de 

execução e uma rápida adaptação de todos 

os atos de base ao enquadramento jurídico 

introduzido pelo Tratado de Lisboa; 

8. Considera que, em princípio, foi 

encontrada uma solução equilibrada no que 

respeita aos atos delegados e aos atos de 

execução, que garante a transparência e a 

paridade entre os legisladores, mas chama 

a atenção para a necessidade de um acordo 

célere sobre os critérios adequados para 

delimitar os atos delegados e os atos de 

execução e uma rápida adaptação de todos 

os atos de base ao enquadramento jurídico 

introduzido pelo Tratado de Lisboa; 

lamenta, no entanto, que a criação de um 

registo dos atos delegados tenha sido 

adiada para 2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Alteração  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

O Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta de decisão 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de decisão Alteração 

 9-A. Lamenta a ausência de acordo entre 

as instituições para criar um registo 

comum, obrigatório e juridicamente 

vinculativo de transparência para os 

lobistas; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/6 

Alteração  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

O Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta de decisão 

N.º 11 

 

Proposta de decisão Alteração 

11. Congratula-se com o compromisso de 

assegurar a transparência dos 

procedimentos legislativos, mas sublinha a 

necessidade de disposições e de 

instrumentos mais concretos para atingir 

este objetivo, em especial quanto ao 

recurso aos acordos em primeira leitura; 

11. Congratula-se com o compromisso de 

assegurar a transparência dos 

procedimentos legislativos, mas sublinha a 

necessidade de disposições e de 

instrumentos mais concretos para atingir 

este objetivo, em especial quanto ao 

recurso aos acordos em primeira leitura, 

cujos documentos de trabalho devem ser 

tornados públicos, e aos procedimentos 

para a adoção dos atos delegados e dos 

atos de execução; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/7 

Alteração  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

O Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta de decisão 

N.º 16 – travessão 4 

 

Proposta de decisão Alteração 

– A transparência e a coordenação do 

processo legislativo (incluindo a utilização 

apropriada dos processos de primeira e 

segunda leitura, as disposições práticas 

para as trocas de pontos de vista, a partilha 

de informações e a comparação dos 

calendários, a transparência no contexto 

das negociações trilaterais, o 

desenvolvimento de plataformas e 

ferramentas para a criação de uma base de 

dados comum sobre a evolução dos 

processos legislativos, a prestação de 

informação aos parlamentos nacionais e as 

disposições práticas para a cooperação e a 

partilha de informações sobre as 

negociações de acordos internacionais e a 

celebração destes acordos); 

– A transparência e a coordenação do 

processo legislativo (incluindo a utilização 

apropriada dos processos de primeira e 

segunda leitura, as disposições práticas 

para as trocas de pontos de vista, a partilha 

de informações e a comparação dos 

calendários, a transparência no contexto 

das negociações trilaterais, o 

desenvolvimento de plataformas e 

ferramentas para a criação de uma base de 

dados comum sobre a evolução dos 

processos legislativos, que pode também 

conduzir a um envolvimento mais direto 

dos cidadãos no processo legislativo, a 

prestação de informação aos parlamentos 

nacionais e as disposições práticas para a 

cooperação e a partilha de informações 

sobre as negociações de acordos 

internacionais e a celebração destes 

acordos); 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/8 

Alteração  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

O Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta de decisão 

N.º 16 – travessão 8 

 

Proposta de decisão Alteração 

– Atos delegados e atos de execução, com 

base na resolução do Parlamento, de 25 de 

fevereiro de 2014, sobre o 

acompanhamento da delegação de poderes 

legislativos e do controlo pelos 

Estados-Membros do exercício das 

competências de execução da Comissão
1
 

(negociações sobre os critérios de 

delimitação para os atos delegados e os 

atos de execução, a criação de um registo 

dos atos delegados e o pleno alinhamento 

dos atos anteriores ao Tratado de Lisboa); 

– Atos delegados e atos de execução, com 

base na resolução do Parlamento, de 25 de 

fevereiro de 2014, sobre o 

acompanhamento da delegação de poderes 

legislativos e do controlo pelos 

Estados-Membros do exercício das 

competências de execução da Comissão
1
 

(negociações sobre os critérios de 

delimitação para os atos delegados e os 

atos de execução, a criação de um registo 

dos atos delegados e o pleno alinhamento 

dos atos anteriores ao Tratado de Lisboa e 

medidas específicas para assegurar uma 

maior transparência e fiscalização dos 

procedimentos e intervenientes em causa); 

__________________ __________________ 

1
 Textos aprovados, P7_TA(2014)0127. 

1
 Textos aprovados, P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 


