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13.1.2021 A9-0270/11

Alteração 11
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-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Deplora, neste contexto, o acórdão 
do Tribunal de Justiça, de 18 de junho de 
2020, no processo C-78/18, Comissão 
Europeia/Hungria, que declarou que a 
inclusão de organizações não 
governamentais (ONG) no âmbito do 
quadro de luta contra o branqueamento 
de capitais viola o direito da UE; 
manifesta a sua perplexidade perante o 
raciocínio do Tribunal no que respeita à 
interpretação do artigo 65.º, n.º 1, alínea 
b), do TFUE no sentido de que o 
branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo não 
constituem em si uma ameaça 
suficientemente grave que afete um 
interesse fundamental da sociedade; 
lamenta que este acórdão afirma que as 
ONG parecem estar acima do Estado de 
direito;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/12

Alteração 12
Gilles Lebreton, 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 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Salienta que os Estados-Membros 
têm soberania em matéria fiscal; recorda 
que a UE apenas pode agir quando os 
Estados-Membros, por decisão unânime, 
concedem à UE o poder de o fazer;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/13

Alteração 13
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.° 18

Proposta de resolução Alteração

18. Lamenta que a Comissão não 
tenha decidido instaurar procedimentos 
por infração contra os Estados-Membros 
que violaram as regras de Schengen;

Suprimido

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/14

Alteração 14
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.° 19

Proposta de resolução Alteração

19. Lamenta que os Estados-Membros 
não cumpram os seus compromissos em 
matéria de solidariedade e partilha de 
responsabilidades na recolocação dos 
requerentes de asilo;

19. Critica a União Europeia por 
continuar a incentivar os afluxos em 
massa de migrantes, procurando 
estabelecer a recolocação obrigatória e 
sistemática dos migrantes ilegais; lamenta 
que os Estados-Membros não cumpram os 
seus compromissos em matéria de 
solidariedade e partilha de 
responsabilidades na repatriação dos 
requerentes de asilo; insta as instituições 
da UE e os Estados-Membros a assegurar 
que as políticas nacionais e da UE em 
matéria de asilo sejam estritamente 
limitadas aos deveres consagrados na 
Convenção de Genebra de 1951 relativa 
ao Estatuto dos Refugiados;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/15

Alteração 15
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.° 20

Proposta de resolução Alteração

20. Insta os Estados-Membros a 
transpor a legislação da UE em matéria de 
luta contra a criminalidade grave e o 
terrorismo; salienta, em especial, as 
deficiências de transposição em vários 
Estados-Membros identificadas pela 
Comissão em relação à Diretiva relativa à 
luta contra o terrorismo (2017/541/UE); 
observa que a maioria dos Estados-
Membros contra os quais a Comissão 
instaurou procedimentos por infração em 
2019 devidos a falta de transposição da 
Diretiva relativa à utilização dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros 
(2016/681/UE) já notificou a Comissão 
quanto à adoção das medidas necessárias 
para transpor este diploma com êxito;

20. Insta os Estados-Membros a 
transpor a legislação da UE em matéria de 
luta contra a criminalidade grave e o 
terrorismo; salienta, em especial, as 
transferências de dinheiro feitas pelos 
imigrantes para os seus países de origem e 
as deficiências de transposição em vários 
Estados-Membros identificadas pela 
Comissão em relação à Diretiva relativa à 
luta contra o terrorismo (2017/541/UE); 
observa que a maioria dos Estados-
Membros contra os quais a Comissão 
instaurou procedimentos por infração em 
2019 devidos a falta de transposição da 
Diretiva relativa à utilização dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros 
(2016/681/UE) já notificou a Comissão 
quanto à adoção das medidas necessárias 
para transpor este diploma com êxito;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/16

Alteração 16
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.° 21

Proposta de resolução Alteração

21. Insta as instituições da UE a 
garantir a plena aplicação da Carta dos 
Direitos Fundamentais em todas as suas 
decisões, ações e políticas, como forma de 
preservar o pluralismo e a liberdade dos 
meios de comunicação social; manifesta a 
sua preocupação com o estado dos meios 
de comunicação social na UE; condena 
veementemente todas as práticas 
destinadas a intimidar ou ameaçar 
jornalistas; reitera, a este respeito, o seu 
apelo à Comissão para que apresente uma 
proposta abrangente para um ato legislativo 
que vise estabelecer normas mínimas 
contra o recurso a ações judiciais 
estratégicas contra a participação pública 
(SLAPP) em toda a UE; solicita à 
Comissão que tome medidas dissuasivas 
para impedir a utilização abusiva dos 
instrumentos jurídicos para intimidar ou 
prejudicar jornalistas;

21. Insta as instituições da UE a 
garantir a plena aplicação da Carta dos 
Direitos Fundamentais em todas as suas 
decisões, ações e políticas, como forma de 
preservar o pluralismo, a independência e 
a liberdade dos meios de comunicação 
social; manifesta a sua preocupação com o 
estado dos meios de comunicação social na 
UE; condena veementemente todas as 
práticas destinadas a intimidar ou ameaçar 
jornalistas; reitera, a este respeito, o seu 
apelo à Comissão para que apresente uma 
proposta abrangente para um ato legislativo 
que vise estabelecer normas mínimas 
contra o recurso a ações judiciais 
estratégicas contra a participação pública 
(SLAPP) em toda a UE; solicita à 
Comissão que tome medidas dissuasivas 
para impedir a utilização abusiva dos 
instrumentos jurídicos para intimidar ou 
prejudicar jornalistas;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/17

Alteração 17
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.° 22

Proposta de resolução Alteração

22. Condena o número crescente de 
campanhas de desinformação destinadas 
a enganar o público sobre as atividades da 
UE, visando igualmente as medidas 
tomadas para assegurar a correta 
aplicação do direito da UE nos Estados-
Membros; insta a Comissão a combater 
este fenómeno, uma vez que visa minar o 
processo democrático e a confiança dos 
cidadãos nas instituições democráticas da 
UE; insta a Comissão a implementar um 
conjunto de medidas claras, abrangentes e 
amplas para combater a propagação e o 
impacto da desinformação em linha na 
Europa, bem como a assegurar a proteção 
dos valores e dos sistemas democráticos 
europeus;

22. Insta a Comissão a implementar 
um conjunto de medidas claras, 
abrangentes e amplas para combater a 
propagação e o impacto da desinformação 
em linha na Europa, bem como a assegurar 
a proteção das culturas e tradições 
europeias, bem como dos valores e dos 
sistemas democráticos europeus;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/18

Alteração 18
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.° 25

Proposta de resolução Alteração

25. Sublinha que a ausência de um 
conjunto coerente e completo de regras 
codificadas de boa administração 
aplicáveis em toda a União dificulta a 
compreensão cabal pelos cidadãos e pelas 
empresas dos seus direitos ao abrigo do 
Direito da União; salienta, por conseguinte, 
que a codificação das regras de boa 
administração sob a forma de um 
regulamento que defina os diversos aspetos 
dos procedimentos administrativos – 
designadamente notificações, prazos 
vinculativos, o direito de ser ouvido e o 
direito de todos a acederem aos processos 
que digam respeito à sua pessoa – 
equivaleria ao reforço dos direitos dos 
cidadãos e da transparência; considera que 
este regulamento aumentaria a eficácia, a 
eficiência e a capacidade das 
administrações e serviços públicos e, neste 
contexto, responderia à necessidade de 
investimento e de reformas na União 
Europeia;

25. Salienta a necessidade de uma 
separação estrita entre política e 
administração; lamenta as restrições 
inadequadas em matéria de filiação e 
envolvimento nos partidos políticos por 
parte de funcionários públicos e juízes em 
muitos Estados-Membros e sublinha que a 
ausência de um conjunto coerente e 
completo de regras codificadas de boa 
administração aplicáveis em toda a União 
dificulta a compreensão cabal pelos 
cidadãos e pelas empresas dos seus direitos 
ao abrigo do Direito da União; salienta, por 
conseguinte, que a codificação das regras 
de boa administração sob a forma de um 
regulamento que defina os diversos aspetos 
dos procedimentos administrativos – 
designadamente notificações, prazos 
vinculativos, o direito de ser ouvido e o 
direito de todos a acederem aos processos 
que digam respeito à sua pessoa – 
equivaleria ao reforço dos direitos dos 
cidadãos e da transparência; considera que 
este regulamento aumentaria a eficácia, a 
eficiência e a capacidade das 
administrações e serviços públicos e, neste 
contexto, responderia à necessidade de 
investimento e de reformas na União 
Europeia;

Or. en
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