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10.5.2017 A8-0159/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 50-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 50-A. Regista com preocupação as 

recentes alegações constantes do relatório 

da Frontex sobre a Análise de Riscos para 

2017 relativamente a certas ONG e ao 

papel destas últimas nas operações de 

busca e resgate ao largo da costa líbia; 

solicita à Comissão que garanta uma 

transparência absoluta na proteção de 

ações financiadas pela União e um nível 

máximo de proteção dos direitos 

humanos; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/4 

Alteração  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 53-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 53-A. Salienta que muitos 

Estados-Membros não dispõem de 

legislação específica de luta contra a 

criminalidade organizada, apesar do 

constante aumento das atividades 

criminosas transfronteiras e em setores 

que afetam os interesses financeiros da 

UE, como o contrabando e a contrafação 

de moeda; considera essencial que os 

Estados-Membros adotem as medidas 

previstas nas resoluções sobre a luta 

contra a criminalidade organizada1-A; 

 _________________ 

 1-A Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de 

outubro de 2016, sobre a luta contra a corrupção e 

o seguimento dado à resolução da Comissão 

CRIM (Textos aprovados, P8_TA(2016)0403); 

Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de 

outubro de 2013, sobre a criminalidade 

organizada, a corrupção e o branqueamento de 

capitais: recomendações sobre medidas e 

iniciativas a desenvolver (Textos aprovados, 

P7_TA (2013/0444)). 

Or. en 

 

 


