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5.12.2018 A8-0411/11 

Alteração  11 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera o seu apelo à criação de 

uma plataforma central de transparência 

para todas as instituições e agências da 

UE; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Alteração  12 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Apoia o compromisso da Provedora 

de Justiça no sentido de melhorar a 

transparência das atividades dos grupos de 

pressão da UE; salienta a importância de 

adotar um ato legislativo adequado que 

torne o registo de transparência da UE 

obrigatório e juridicamente vinculativo 

para todas as instituições e agências da UE 

e representantes de interesses, garantindo 

assim a plena transparência da atividade 

dos grupos de pressão; 

19. Apoia o compromisso da Provedora 

de Justiça no sentido de melhorar a 

transparência das atividades dos grupos de 

pressão da UE; salienta a importância de 

adotar um ato legislativo adequado que 

torne o registo de transparência da UE 

obrigatório e juridicamente vinculativo 

para todas as instituições e agências da UE 

e representantes de interesses, garantindo 

assim a máxima transparência possível 

sobre a atividade dos grupos de pressão; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Alteração  13 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Salienta a importância de atualizar 

regularmente e melhorar 

consideravelmente a precisão dos dados no 

registo de transparência da UE, incluindo a 

obrigação de as empresas de advogados 

que se dedicam à representação de 

interesses declararem todos os seus 

clientes;  salienta a necessidade de tornar 

todas as informações disponíveis sobre a 

influência dos membros dos grupos de 

pressão (lobistas) gratuitas, inteiramente 

compreensíveis e facilmente acessíveis ao 

público;  considera que deve ser garantida 

a total transparência do financiamento de 

todos os representantes de interesses;  

solicita que se suspenda do registo de 

transferência qualquer organização que 

viole as regras relativas às «portas 

giratórias»; 

20. Salienta a importância de atualizar 

regularmente e melhorar 

consideravelmente a precisão dos dados no 

registo de transparência da UE;  considera 

que os consultores profissionais, as 

sociedades de advogados e os consultores 

independentes devem indicar o volume 

exato das atividades abrangidas pelo 

registo, reconhecendo embora que certas 

pessoas podem ser impedidas pela 

legislação nacional de alguns Estados-

Membros de cumprir os requisitos do 

Registo de Transparência; considera que 

deve ser garantida a total transparência do 

financiamento de todos os representantes 

de interesses;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Alteração  14 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Salienta que a Provedora de 

Justiça constatou que o facto de o 

Presidente do BCE continuar a ser 

membro do G30 constituiu um caso de má 

administração, uma vez que deu lugar a 

um sentimento generalizado na opinião 

pública de que a independência do BCE 

em relação aos interesses financeiros 

privados poderia ser posta em causa;  

sublinha que os membros da Comissão 

Executiva do BCE devem abster-se de ser 

membros, em simultâneo, de fóruns ou de 

outras organizações que incluam 

dirigentes de bancos supervisionados pelo 

BCE;  toma nota das recomendações da 

Provedora de Justiça, de 15 de janeiro de 

2018, sobre a participação do Presidente 

do BCE e de membros dos seus órgãos de 

decisão no G30, e insta o BCE a alterar as 

regras pertinentes a fim de garantir que 

as normas éticas e de responsabilização 

mais elevadas são aplicadas 

concretamente; 

21. Reitera que a independência do 

BCE confere aos membros da Comissão 

Executiva a liberdade de tomar decisões, 

de forma responsável e assente numa 

prestação de contas adequada, sobre a 

participação em fóruns, incluindo os que 

não estão acessíveis ao público em geral, 

caso considerem que tal é necessário para 

garantir a melhor execução possível da 

política monetária do BCE; toma nota do 

parecer da Provedora de Justiça, de 5 de 

julho de 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Alteração  15 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Considera que a Comissão não 

respeitou os princípios da transparência, 

da ética e do Estado de direito no 

procedimento por si adotado para nomear 

Martin Selmayr como novo Secretário-

Geral; l amenta profundamente a decisão 

da Comissão de confirmar a nomeação de 

Martin Selmayr como seu Secretário-

Geral, ignorando as fortes críticas 

generalizadas por parte dos cidadãos da 

UE e os danos causados para a reputação 

da UE no seu conjunto;  salienta que 

Martin Selmayr deve demitir-se do cargo 

de Secretário-Geral e insta a Comissão a 

adotar um novo procedimento para nomear 

o seu Secretário-Geral, garantindo o 

respeito dos mais elevados padrões de 

transparência, ética e Estado de direito; 

22. Insta a Comissão a adotar um novo 

procedimento para nomear o seu 

Secretário-Geral, garantindo o respeito dos 

mais elevados padrões de transparência, 

ética e Estado de direito; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Alteração  16 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Exorta a Provedora de Justiça a 

prosseguir o seu trabalho sobre o reforço 

das normas éticas nas instituições da UE, a 

fim de resolver a questão das «portas 

giratórias» e de assegurar a plena 

transparência de todas as informações 

conexas, incluindo a rápida publicação dos 

nomes de todos os altos funcionários da 

UE envolvidos;  aguarda com expectativa a 

análise da Provedora de Justiça sobre o 

modo como a Comissão está a aplicar as 

suas orientações e sugestões para melhorar 

o tratamento das situações de «portas 

giratórias», incluindo a possibilidade de 

adotar disposições legislativas destinadas a 

prevenir e a sancionar tais situações e 

eventuais abusos; 

23. Exorta a Provedora de Justiça a 

prosseguir o seu trabalho sobre o reforço 

das normas éticas nas instituições da UE, a 

fim de resolver a questão das «portas 

giratórias» e de assegurar a máxima 

transparência possível sobre todas as 

informações conexas, incluindo a rápida 

publicação dos nomes de todos os altos 

funcionários da UE envolvidos; aguarda 

com expectativa a análise da Provedora de 

Justiça sobre o modo como a Comissão 

está a aplicar as suas orientações e 

sugestões para melhorar o tratamento das 

situações de «portas giratórias», incluindo 

a possibilidade de adotar disposições 

legislativas destinadas a prevenir e a 

sancionar tais situações e eventuais abusos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Alteração  17 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Reitera o seu apelo à Comissão 

para que garanta uma publicação pró-ativa 

e total transparência no que diz respeito às 

atividades dos antigos comissários após o 

termo do seu mandato; insta a Comissão a 

assegurar a plena independência e 

responsabilidade do Comité de Ética e 

incentiva a Provedora de Justiça a 

continuar a avaliar e a comunicar 

eventuais conflitos de interesses com os 

membros do Comité de Ética; 

27. Reitera o seu apelo à Comissão 

para que garanta uma publicação pró-ativa 

e a máxima transparência possível no que 

diz respeito às atividades dos antigos 

comissários após o termo do seu mandato; 

insta a Comissão a assegurar a plena 

independência e responsabilidade do 

Comité de Ética e incentiva a Provedora de 

Justiça a continuar a avaliar e a comunicar 

eventuais conflitos de interesses com os 

membros do Comité de Ética; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Alteração  18 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Felicita a Provedora de Justiça pelo 

seu inquérito estratégico sobre a 

transparência do processo legislativo do 

Conselho (OI/2/2017/TE), mas lamenta a 

ausência de resposta por parte do Conselho 

às conclusões dentro do prazo previsto;  

observa que este é, infelizmente, um 

assunto recorrente que se reflete 

constantemente nas queixas apresentadas à 

Provedora de Justiça;  considera, além 

disso, que esta questão deve ser 

considerada de grande importância para a 

vida democrática da União e para a 

participação efetiva dos cidadãos em todo 

o continente, uma vez que está a impedir o 

cumprimento dos tratados constitucionais e 

da Carta dos Direitos Fundamentais;  

realça, a este respeito, as conclusões da 

Provedora de Justiça num processo 

recente (1272/2017/LP – recusa do 

Conselho em conceder acesso público ao 

parecer do seu Serviço Jurídico relativo 

ao acordo interinstitucional sobre o 

Registo de Transparência), que sugerem 

que a questão está a pôr em causa o 

princípio do equilíbrio institucional e 

viola a prática essencial da cooperação 

leal mútua;   salienta que é impossível 

realizar controlos ex post numa base ad 

hoc após um pedido ter sido indeferido; 

28. Felicita a Provedora de Justiça pelo 

seu inquérito estratégico sobre a 

transparência do processo legislativo do 

Conselho (OI/2/2017/TE), mas lamenta a 

ausência de resposta por parte do Conselho 

às conclusões dentro do prazo previsto; 

observa que este é, infelizmente, um 

assunto recorrente que se reflete 

constantemente nas queixas apresentadas à 

Provedora de Justiça; considera, além 

disso, que esta questão deve ser 

considerada de grande importância para a 

vida democrática da União e para a 

participação efetiva dos cidadãos em todo 

o continente, uma vez que está a impedir o 

cumprimento dos tratados constitucionais e 

da Carta dos Direitos Fundamentais; 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Alteração  19 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Exorta a Provedora de Justiça a 

lançar um inquérito estratégico a fim de 

avaliar se as instituições, os serviços e as 

agências da UE, como a Agência 

Europeia dos Produtos Químicos 

(ECHA), a Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos (AESA) e a 

EMA, asseguram que a recolha, a análise 

e a publicação de provas científicas sejam 

plenamente independentes, transparentes, 

imparciais, exatas e estejam livres de 

conflitos de interesses, e se estão em vigor 

as políticas e garantias processuais 

adequadas, nomeadamente quando se 

trata de OGM, glifosato, pesticidas, 

produtos fitossanitários e biocidas e 

medicamentos;  sugere, a este respeito, a 

realização de um novo inquérito sobre a 

composição e os procedimentos de seleção 

dos comités e painéis científicos destas 

agências, a fim de garantir a sua total 

independência e a criação dos 

mecanismos mais rigorosos para prevenir 

eventuais conflitos de interesses; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Alteração  20 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Solicita que sejam atribuídos mais 

recursos financeiros e humanos ao 

gabinete da Provedora de Justiça para 

que esta possa fazer face ao atual e futuro 

volume de trabalho, com vista a cumprir o 

seu dever fundamental de reforçar as 

boas práticas administrativas na UE, um 

serviço de importância vital para os 

cidadãos da União; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Alteração  21 

Peter Jahr 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Salienta a necessidade de a 

Provedora de Justiça investigar o conflito 

de interesses entre o papel da Comissão 

na troica e a sua responsabilidade 

enquanto guardiã dos Tratados e do 

acervo; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


