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9.1.2019 A8-0469/79 

Alteração  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao 

Estado de direito nos Estados-Membros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A independência do sistema 

judiciário pressupõe, em particular, que o 

órgão em causa esteja em condições de 

exercer as suas funções judiciais com total 

autonomia, sem estar sujeito a qualquer 

vínculo hierárquico ou de subordinação a 

outro órgão, e sem receber ordens ou 

instruções de quem quer que seja, sendo 

assim protegido contra intervenções ou 

pressões externas suscetíveis de 

comprometer a independência de 

julgamento dos seus membros e influenciar 

as suas decisões. As garantias de 

independência e de imparcialidade 

postulam a existência de regras, 

designadamente no que respeita à 

composição do órgão e à nomeação, 

duração do mandato e motivos de 

impugnação da nomeação ou de destituição 

dos seus membros, a fim de afastar 

qualquer dúvida razoável, no espírito dos 

cidadãos, quanto à impermeabilidade do 

referido órgão em relação a fatores 

externos e à sua neutralidade relativamente 

aos interesses com que se depara. 

(7) A independência do sistema 

judiciário pressupõe, em particular, que o 

órgão em causa esteja em condições de 

exercer as suas funções judiciais com total 

autonomia, sem estar sujeito a qualquer 

vínculo hierárquico ou de subordinação a 

outro órgão, e sem receber ordens ou 

instruções de quem quer que seja, sendo 

assim protegido contra intervenções ou 

pressões externas suscetíveis de 

comprometer a independência de 

julgamento dos seus membros e influenciar 

as suas decisões. A independência do 

poder judicial pressupõe igualmente que 

seja mantida uma distância igual das 

partes em relação ao processo e aos seus 

interesses respetivos quanto ao objeto 

desse processo. Este aspeto requer 

objetividade e a inexistência de qualquer 

interesse no resultado do processo, para 

além da estrita aplicação do Estado de 

direito. As garantias de independência e de 

imparcialidade postulam a existência de 

regras, designadamente no que respeita à 

composição do órgão e à nomeação, 

duração do mandato e motivos de 

abstenção, de impugnação da nomeação ou 

de destituição dos seus membros, a fim de 

afastar qualquer dúvida razoável, no 
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espírito dos cidadãos, quanto à 

impermeabilidade do referido órgão em 

relação a fatores externos e à sua 

neutralidade relativamente aos interesses 

com que se depara. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Alteração  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao 

Estado de direito nos Estados-Membros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) A exigência de um poder judicial 

independente significa igualmente que o 

regime disciplinar aplicável às pessoas 

que têm a função de julgar um litígio deve 

apresentar as garantias necessárias para 

evitar o risco de ser utilizado como um 

sistema de controlo político do conteúdo 

das decisões judiciais. As regras que 

definem, designadamente, tanto os 

comportamentos constitutivos de 

infrações disciplinares como as sanções 

concretamente aplicáveis, que preveem a 

intervenção de uma instância 

independente em conformidade com um 

procedimento que salvaguarde 

plenamente os direitos consagrados nos 

artigos 47.º e 48.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, em 

especial o direito de defesa, e que preveem 

a possibilidade de impugnar judicialmente 

as decisões dos órgãos disciplinares, 

constituem um conjunto de garantias 

essenciais para efeitos da preservação da 

independência do poder judicial. 

Or. en 



 

AM\1173550PT.docx  PE631.634v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.1.2019 A8-0469/81 

Alteração  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao 

Estado de direito nos Estados-Membros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 2.º-A 

 Acompanhamento 

 A Comissão deve acompanhar e avaliar 

permanentemente a correta aplicação do 

direito da União e o respeito pelo Estado 

de direito.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Alteração  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao 

Estado de direito nos Estados-Membros 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – ponto 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) se for caso disso, a suspensão do 

regime de gestão indireta e, em vez disso, 

a aplicação de gestão direta; 

Or. en 

 

 


