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10.5.2017 A8-0159/1 

Alteração  1 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Relatório anual de 2015 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

2016/2097(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Lamenta que a Comissão entenda 

que não é necessário publicar o segundo 

relatório sobre a luta anticorrupção na UE, 

o que impediu uma avaliação da dimensão 

da corrupção em 2015; lamenta, em 

particular, que esta decisão tenha sido 

tomada sem qualquer debate com o 

Parlamento; considera que, quaisquer que 

sejam as intenções da Comissão em 

matéria de luta contra a corrupção, este 

cancelamento de última hora transmite um 

sinal errado, não apenas aos 

Estados-Membros, mas também aos 

cidadãos; recorda, além disso, à Comissão 

as respetivas obrigações em matéria de 

comunicação de informações ao abrigo da 

Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, na qual a União é parte, bem 

como as propostas do Gabinete das 

Nações Unidas para a Droga e a 

Criminalidade (UNODC) e do Grupo de 

Estados contra a Corrupção (GRECO) no 

sentido de auxiliar a Comissão neste 

domínio; 

72. Lamenta que a Comissão entenda 

que não é necessário publicar o segundo 

relatório sobre a luta anticorrupção na UE, 

o que impediu uma avaliação da dimensão 

da corrupção em 2015; lamenta, em 

particular, que esta decisão tenha sido 

tomada sem qualquer debate com o 

Parlamento; considera que, quaisquer que 

sejam as intenções da Comissão em 

matéria de luta contra a corrupção, este 

cancelamento de última hora transmite um 

sinal errado, não apenas aos 

Estados-Membros, mas também aos 

cidadãos; assinala que, desde que se 

tornou parte na Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção (UNCAC), em 

12 de novembro de 2008, a União 

Europeia ainda não participou no 

mecanismo de revisão previsto nessa 

convenção, nem tomou a primeira 

medida, que consiste em realizar uma 

autoavaliação da forma como está a 

cumprir as obrigações assumidas ao 

abrigo da Convenção; insta a União 

Europeia a respeitar as suas obrigações 

ao abrigo da UNCAC, realizando uma 

autoavaliação da forma como está a 

cumprir as obrigações assumidas no 

âmbito da Convenção e participando no 

mecanismo de avaliação pelos pares; 

exorta a Comissão a reconsiderar a sua 
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posição relativamente ao Relatório 

Anticorrupção da UE; solicita à Comissão 

que faça uma análise mais aprofundada – 

a nível tanto das instituições da UE como 

dos Estados-Membros – do quadro de 

execução das políticas, a fim de 

identificar os fatores críticos intrínsecos, 

os setores vulneráveis e os fatores de risco 

que propiciam a corrupção; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/2 

Alteração  2 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Relatório anual de 2015 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

2016/2097(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  72-A. Solicita que a UE apresente a sua 

candidatura ao Grupo de Estados do 

Conselho da Europa contra a Corrupção 

(GRECO), tão rapidamente quanto 

possível, e que o Parlamento seja 

informado sobre o andamento dessa 

candidatura; 

Or. en 

 

 


