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Alteração 1
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o respeito pelo 
Estado de direito constitui uma condição 
para garantir a democracia e os direitos 
fundamentais; que a observância do Estado 
de direito é uma condição prévia para 
defender todos os direitos e as obrigações 
decorrentes dos Tratados e do direito 
derivado; que a UE tem um papel a 
desempenhar na resolução de questões 
relacionadas com o Estado de direito, 
onde quer que surjam; que os tribunais 
nacionais dos Estados-Membros asseguram 
que os direitos e obrigações previstos no 
direito da UE são efetivamente aplicados; 
que sistemas judiciais independentes e 
eficazes nos Estados-Membros são a base 
da confiança mútua, que constitui a pedra 
angular do espaço comum de liberdade, 
segurança e justiça, de um ambiente 
favorável ao investimento, da 
sustentabilidade do crescimento a longo 
prazo e da proteção dos interesses 
financeiros da UE;

G. Considerando que o respeito pelo 
Estado de direito constitui uma condição 
para garantir a democracia e os direitos 
fundamentais; que a observância do Estado 
de direito é uma condição prévia para 
defender todos os direitos e as obrigações 
decorrentes dos Tratados e do direito 
derivado; que os tribunais nacionais dos 
Estados-Membros asseguram que os 
direitos e obrigações previstos no direito da 
UE são efetivamente aplicados; que 
sistemas judiciais independentes e eficazes 
nos Estados-Membros são a base da 
confiança mútua, que constitui a pedra 
angular do espaço comum de liberdade, 
segurança e justiça, de um ambiente 
favorável ao investimento, da 
sustentabilidade do crescimento a longo 
prazo e da proteção dos interesses 
financeiros da UE;
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Alteração 2
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que, de acordo com 
o relatório da Comissão, a Decisão-
Quadro 2008/841/JAI do Conselho relativa 
à luta contra a criminalidade organizada4 
não permitiu atingir o nível mínimo 
necessário de aproximação no que 
respeita à direção de uma organização 
criminosa ou à participação na mesma, 
com base numa definição única de 
organização criminosa; que a Decisão-
Quadro permite aos Estados-Membros 
não introduzirem o conceito de 
organização criminosa no seu direito 
nacional, continuando estes a aplicar o 
direito penal nacional vigente mediante o 
recurso a normas gerais sobre a 
participação e a preparação de infrações 
específicas, e que isto poderá resultar em 
disparidades adicionais na execução 
prática da Decisão-Quadro;

____________________

4 Relatório da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho com base no 
artigo 10.º da Decisão-
Quadro 2008/841/JAI do Conselho, de 24 
de outubro de 2008, relativa à luta contra a 
criminalidade organizada 
(COM(2016)0448).

L. Considerando que a Decisão-
Quadro 2008/841/JAI do Conselho relativa 
à luta contra a criminalidade organizada4 
tem o mérito de permitir que os Estados-
Membros continuem a aplicar o direito 
penal nacional vigente, encorajando-os a 
cooperar;

____________________

4 Relatório da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho com base no 
artigo 10.º da Decisão-
Quadro 2008/841/JAI do Conselho, de 24 
de outubro de 2008, relativa à luta contra a 
criminalidade organizada 
(COM(2016)0448).
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Alteração 3
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
Considerando M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que a chamada crise 
dos refugiados demonstrou a necessidade 
de uma reforma urgente do Sistema 
Europeu Comum de Asilo e de uma maior 
partilha de responsabilidades entre os 
Estados-Membros; que os regimes 
obrigatórios para a recolocação de 
emergência de requerentes de asilo a 
partir de Itália e da Grécia se revelaram 
ineficazes, implicando, em particular, 
graves consequências físicas e 
psicológicas para os menores e, em 
especial, para os menores não 
acompanhados; que a Comissão abriu 
procedimentos por infração contra a 
República Checa, a Polónia e a Hungria 
por estes países se terem recusado a 
cumprir as decisões de recolocação;

M. Considerando que a chamada crise 
dos refugiados demonstrou a necessidade 
de ser mais eficaz na contenção da 
imigração em massa de que a União 
Europeia é vítima, nomeadamente através 
da adoção de medidas mais eficazes 
contra as redes de passadores, bem como 
contra os países e as ONG que lhes 
prestam assistência;
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Alteração 4
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
Considerando N

Proposta de resolução Alteração

N. Considerando que, de acordo com o 
Código das Fronteiras Schengen, a 
reintrodução temporária dos controlos nas 
fronteiras internas só é permitida em 
circunstâncias excecionais e como solução 
de último recurso; que muitos Estados-
Membros violaram as normas, 
prolongando os controlos nas fronteiras 
sem devida justificação; que a Comissão 
não considerou oportuno instaurar 
procedimentos por infração contra estes 
Estados;

N. Considerando que, de acordo com o 
Código das Fronteiras Schengen, a 
reintrodução temporária dos controlos nas 
fronteiras internas é permitida em 
circunstâncias excecionais, que muitos 
Estados-Membros recorreram corretamente 
a esta possibilidade e que a Comissão não 
considerou oportuno instaurar 
procedimentos por infração contra estes 
Estados-Membros por violação do direito 
da UE;
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Alteração 5
Gunnar Beck
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Acolhe com satisfação os relatórios 
anuais da Comissão sobre o controlo da 
aplicação do direito da UE em 2017, 2018 
e 2019, incluindo os relatórios por país; 
reconhece que estes relatórios anuais, o 
direito de petição e a iniciativa de 
cidadania europeia são ferramentas 
valiosas que permitem aos legisladores da 
União identificar eventuais problemas; 
congratula-se com o compromisso da 
Comissão de atribuir grande importância 
ao contributo dos cidadãos, das empresas 
e de outras partes interessadas na deteção 
de infrações ao direito da UE; insta a 
Comissão a reforçar o debate público 
sobre os seus relatórios anuais;

1. Acolhe com satisfação os relatórios 
anuais da Comissão sobre o controlo da 
aplicação do direito da UE em 2017, 2018 
e 2019, incluindo os relatórios por país; 
reconhece que estes relatórios anuais, o 
direito de petição e a iniciativa de 
cidadania europeia são ferramentas 
valiosas que permitem aos legisladores da 
União identificar eventuais problemas; 
observa que o primeiro relatório anual da 
Comissão sobre o Estado de direito parece 
algo seletivo, ou seja, não abrange todas 
as questões que podem ocorrer, mas 
parece ser ditada pela agenda, de modo a 
abranger as violações na Hungria, mas 
talvez não tanto as de outros Estados-
Membros; considera que o relatório pode 
igualmente servir para identificar 
potenciais problemas relacionados com a 
aplicação do direito da UE pela e através 
da UE e das suas instituições, na medida 
em que tal não é da competência do 
Tribunal de Contas Europeu, 
especialmente quando a UE adquire para 
si própria competências adicionais em 
domínios que anteriormente eram 
deixados aos Estados-Membros;
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Alteração 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Regista um número significativo de 
petições que expressam a apreensão dos 
cidadãos com as alegadas violações do 
Estado de direito nos Estados-Membros e 
congratula-se com a participação dos 
cidadãos que exercem os seus direitos; 
considera que este acompanhamento é 
fundamental para identificar e excluir os 
riscos para o Estado de direito e para os 
direitos e as liberdades dos cidadãos da UE 
antes de exigirem uma resposta formal; 
congratula-se, a este respeito, com o 
primeiro relatório anual da Comissão 
sobre o Estado de direito enquanto novo 
instrumento preventivo e como parte do 
novo mecanismo europeu anual para o 
Estado de direito; reitera o seu apoio à 
criação de um mecanismo da UE para a 
democracia, o Estado de direito e os 
direitos fundamentais, a ser regido por 
um acordo interinstitucional;

2. Regista um número significativo de 
petições que expressam a apreensão dos 
cidadãos com as alegadas violações do 
Estado de direito nos Estados-Membros e 
congratula-se com a participação dos 
cidadãos que exercem os seus direitos; 
considera que este acompanhamento é 
fundamental para identificar e excluir os 
riscos para o Estado de direito e para os 
direitos e as liberdades dos cidadãos da UE 
antes de exigirem uma resposta formal; 
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Alteração 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Sublinha o papel crucial do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) enquanto única instituição 
responsável pela decisão sobre a validade 
do direito da UE, assegurando assim a 
sua correta interpretação e aplicação por 
parte das instituições da UE e dos 
Estados-Membros; recorda que o 
processo de decisão prejudicial constitui 
um mecanismo fundamental do direito da 
UE que ajuda a clarificar a forma como o 
direito da UE deve ser interpretado e 
aplicado; incentiva os órgãos 
jurisdicionais nacionais a recorrer ao 
TJUE em caso de dúvida e a prevenir, 
assim, os procedimentos por infração;

Suprimido
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13.1.2021 A9-0270/8

Alteração 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta que a não aplicação da 
legislação não só compromete a eficácia 
do mercado interno, mas também tem um 
impacto direto nos direitos individuais e, 
consequentemente, afeta a credibilidade 
e a imagem da União; considera que o 
elevado número de procedimentos por 
infração demonstra que a aplicação correta, 
atempada e efetiva do direito da UE nos 
Estados-Membros continua a constituir um 
enorme desafio e uma prioridade; insta a 
Comissão a fornecer mais informações 
sobre os critérios aplicados no âmbito da 
nova abordagem metodológica aplicada 
desde 2017, com vista a determinar os mais 
graves casos de infração e queixas relativas 
ao direito da UE; lamenta que o número 
crescente de procedimentos tenha 
conduzido, desde 2017, a um aumento 
contínuo do tempo médio necessário para 
investigar potenciais infrações ao direito da 
UE; insta a Comissão a reduzir o tempo 
médio para a apreciação de queixas e 
procedimentos por infração; insta a 
Comissão, sempre que adequado, a reduzir 
drasticamente o tempo necessário para 
instaurar um processo contra um Estado-
Membro no Tribunal de Justiça, nos termos 
do artigo 258.º do TFUE e do artigo 260.º 
do TFUE;

8. Salienta que a não aplicação da 
legislação compromete a eficácia do 
mercado interno; considera que o elevado 
número de procedimentos por infração 
demonstra que a aplicação correta, 
atempada e efetiva do direito da UE nos 
Estados-Membros continua a constituir um 
enorme desafio e uma prioridade; insta a 
Comissão a fornecer mais informações 
sobre os critérios aplicados no âmbito da 
nova abordagem metodológica aplicada 
desde 2017, com vista a determinar os mais 
graves casos de infração e queixas relativas 
ao direito da UE; lamenta que o número 
crescente de procedimentos tenha 
conduzido, desde 2017, a um aumento 
contínuo do tempo médio necessário para 
investigar potenciais infrações ao direito da 
UE; insta a Comissão a reduzir o tempo 
médio para a apreciação de queixas e 
procedimentos por infração; insta a 
Comissão, sempre que adequado, a reduzir 
drasticamente o tempo necessário para 
instaurar um processo contra um Estado-
Membro no Tribunal de Justiça, nos termos 
do artigo 258.º do TFUE e do artigo 260.º 
do TFUE;
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Alteração 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reconhece o trabalho realizado 
pela Comissão Europeia e o seu respeito 
pelo princípio da subsidiariedade; destaca o 
papel crucial dos parlamentos nacionais e, 
sempre que necessário, dos parlamentos 
regionais no controlo pré-legislativo dos 
projetos de atos legislativos da UE; 
observa que as atuais formas de 
cooperação com os parlamentos nacionais 
podem ser melhoradas; lamenta a atual 
estrutura do procedimento para o 
mecanismo de controlo da subsidiariedade, 
que obriga as comissões da UE nos 
parlamentos nacionais a dedicar tempo 
excessivo a avaliações técnicas e jurídicas, 
ao mesmo tempo que têm de respeitar 
prazos curtos; sugere uma revisão destes 
mecanismos, a fim de os tornar mais 
funcionais e eficazes e de permitir o 
desenvolvimento de uma abordagem mais 
política do controlo da subsidiariedade em 
toda a UE; propõe uma maior participação 
do Comité das Regiões Europeu, que 
representa os órgãos de poder local e 
regional, no controlo da subsidiariedade;

11. Reconhece o trabalho realizado 
pela Comissão Europeia e a necessidade 
de uma aplicação rigorosa do princípio da 
subsidiariedade por todas as instituições 
da UE, bem como a sua execução pelos 
Estados-Membros perante o Tribunal de 
Justiça; destaca o papel crucial dos 
parlamentos nacionais e, sempre que 
necessário, dos parlamentos regionais no 
controlo pré-legislativo dos projetos de 
atos legislativos da UE; observa que as 
atuais formas de cooperação com os 
parlamentos nacionais podem ser 
melhoradas; lamenta a atual estrutura do 
procedimento para o mecanismo de 
controlo da subsidiariedade, que obriga as 
comissões da UE nos parlamentos 
nacionais a dedicar tempo excessivo a 
avaliações técnicas e jurídicas, ao mesmo 
tempo que têm de respeitar prazos curtos; 
sugere uma revisão destes mecanismos, a 
fim de os tornar mais funcionais e eficazes 
e de permitir o desenvolvimento de uma 
abordagem mais política do controlo da 
subsidiariedade em toda a UE; propõe uma 
maior participação do Comité das Regiões 
Europeu, que representa os órgãos de poder 
local e regional, e dos Estados-Membros 
no controlo da subsidiariedade;
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Alteração 10
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Manifesta a sua profunda 
preocupação pelo facto de muitos Estados-
Membros ainda não terem aplicado as 
diretivas relativas à luta contra o 
branqueamento de capitais (quarta e a 
quinta Diretiva antibranqueamento de 
capitais); insta os Estados-Membros a 
transpor urgente e devidamente estas 
diretivas; congratula-se com a aprovação, 
pela Comissão, da comunicação intitulada 
«Rumo a uma melhor aplicação do quadro 
da UE de luta contra o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo», 
a qual, juntamente com uma série de 
relatórios, pode fornecer apoio às 
autoridades europeias e nacionais na 
melhoria do combate ao branqueamento de 
capitais, incluindo o risco de financiamento 
do terrorismo;

12. Manifesta a sua profunda 
preocupação pelo facto de muitos Estados-
Membros ainda não terem aplicado as 
diretivas relativas à luta contra o 
branqueamento de capitais (quarta e a 
quinta Diretiva antibranqueamento de 
capitais); insta os Estados-Membros a 
transpor urgente e devidamente estas 
diretivas; congratula-se com a aprovação, 
pela Comissão, da comunicação intitulada 
«Rumo a uma melhor aplicação do quadro 
da UE de luta contra o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo», 
a qual, juntamente com uma série de 
relatórios, pode fornecer apoio às 
autoridades europeias e nacionais na 
melhoria do combate ao branqueamento de 
capitais por instituições financeiras, 
outras empresas transnacionais, 
organizações não-governamentais e 
fundações e instituições de caridade 
financiadas por países terceiros, incluindo 
o risco de financiamento do terrorismo;
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