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Alteração 2
Emil Radev, Sven Simon, Angelika Niebler, Sven Schulze, Christine Schneider, Stefan 
Berger, Eva Maydell, Petri Sarvamaa, Danuta Maria Hübner, Ralf Seekatz, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Angelika Winzig, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, 
Norbert Lins, Massimiliano Salini, Ivan Štefanec, Hildegard Bentele, Andrius Kubilius, 
Michael Gahler, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Christian Ehler, Željana Zovko, Peter 
Jahr, Andreas Schwab, Franc Bogovič, Lena Düpont, Inese Vaidere, Maria da Graça 
Carvalho, Peter Liese, Rainer Wieland, Agnès Evren, Loránt Vincze, Lukas Mandl, 
Esteban González Pons, Simone Schmiedtbauer, Anna-Michelle Asimakopoulou, Stelios 
Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Christian Doleschal, Monika Hohlmeier, José Manuel Fernandes, Isabella Adinolfi, 
Vasile Blaga, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Gheorghe Falcă, Sabine Verheyen, 
Javier Zarzalejos, Rasa Juknevičienė, Daniel Caspary, Axel Voss, Álvaro Amaro, 
Markus Ferber, Ljudmila Novak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof 
Hetman, Andrzej Halicki, Roberta Metsola, Alexander Bernhuber, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Aušra Maldeikienė, Henna Virkkunen, Anne Sander, Ewa Kopacz, Marlene 
Mortler, Marion Walsmann, Brice Hortefeux, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon

Relatório A9-0260/2021
Daniel Freund
Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um 
organismo de ética independente da UE
(2020/2133(INI))

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Considera que esta capacidade de 
controlo deve incluir, entre outros aspetos, 
a possibilidade de verificar a veracidade da 
declaração de interesses financeiros, que 
deve ser diretamente apresentada pelas 
pessoas abrangidas ao organismo de ética 
da UE, para além do Parlamento no que 
diz respeito aos comissários indigitados, a 
fim de garantir que cheguem da forma mais 
rápida possível a todos os responsáveis 
pelo controlo democrático e/ou o escrutínio 
público, tal como estipulado nas regras 
aplicáveis, no tratamento de conflitos de 
interesses, nas regras relativas às atividades 
de representação de grupos de interesses, 
no controlo das obrigações de 
transparência, incluindo no processo 

10. Considera que esta capacidade de 
controlo deve incluir, entre outros aspetos, 
a possibilidade de verificar a veracidade da 
declaração de interesses financeiros; que, 
no que diz respeito aos comissários 
indigitados, o Parlamento poderia 
considerar a opção de encarregar o 
organismo de ética da avaliação das 
declarações, embora estas devam 
continuar a ser transmitidas 
exclusivamente ao Parlamento, a fim de 
garantir que cheguem da forma mais rápida 
possível a todos os responsáveis pelo 
controlo democrático e/ou o escrutínio 
público, tal como estipulado nas regras 
aplicáveis, no tratamento de conflitos de 
interesses, nas regras relativas às atividades 
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legislativo, e a verificação do cumprimento 
das regras relativas às portas giratórias e, 
de um modo geral, a verificação do 
cumprimento de todas as disposições dos 
códigos de conduta e das regras aplicáveis 
em matéria de transparência, ética e 
integridade;

de representação de grupos de interesses, 
no controlo das obrigações de 
transparência, incluindo no processo 
legislativo, e a verificação do cumprimento 
das regras relativas às portas giratórias e, 
de um modo geral, a verificação do 
cumprimento de todas as disposições dos 
códigos de conduta e das regras aplicáveis 
em matéria de transparência, ética e 
integridade;

Or. en
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Alteração 3
Emil Radev, Sven Simon, Angelika Niebler, Sven Schulze, Christine Schneider, Stefan 
Berger, Eva Maydell, Petri Sarvamaa, Danuta Maria Hübner, Ralf Seekatz, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Angelika Winzig, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, 
Norbert Lins, Massimiliano Salini, Ivan Štefanec, Hildegard Bentele, Andrius Kubilius, 
Michael Gahler, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Christian Ehler, Željana Zovko, Peter 
Jahr, Andreas Schwab, Franc Bogovič, Lena Düpont, Inese Vaidere, Maria da Graça 
Carvalho, Peter Liese, Rainer Wieland, Agnès Evren, Loránt Vincze, Lukas Mandl, 
Esteban González Pons, Simone Schmiedtbauer, Anna-Michelle Asimakopoulou, Stelios 
Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Christian Doleschal, Monika Hohlmeier, José Manuel Fernandes, Isabella Adinolfi, 
Vasile Blaga, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Gheorghe Falcă, Sabine 
Verheyen, Javier Zarzalejos, Rasa Juknevičienė, Daniel Caspary, Axel Voss, Álvaro 
Amaro, Markus Ferber, Ljudmila Novak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Roberta Metsola, Alexander Bernhuber, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez, Aušra Maldeikienė, Henna Virkkunen, Anne Sander, Ewa 
Kopacz, Marlene Mortler, Marion Walsmann, Brice Hortefeux, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán 
Mon

Relatório A9-0260/2021
Daniel Freund
Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um 
organismo de ética independente da UE
(2020/2133(INI))

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que a confirmação pela 
Comissão dos Assuntos Jurídicos da 
ausência de qualquer conflito de interesses 
é uma condição prévia essencial para a 
nomeação dos comissários indigitados e 
que a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
dispõe de competências claras para rejeitar 
comissários indigitados em caso de 
conflito de interesses;

21. Recorda que a confirmação pela 
Comissão dos Assuntos Jurídicos da 
ausência de qualquer conflito de interesses 
é uma condição prévia essencial para a 
nomeação dos comissários indigitados e 
que a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
dispõe de competências claras para rejeitar 
comissários indigitados caso tenha sido 
identificado um conflito de interesses que 
não tenha podido ser resolvido;

Or. en
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Alteração 4
Emil Radev, Sven Simon, Angelika Niebler, Sven Schulze, Christine Schneider, Stefan 
Berger, Eva Maydell, Petri Sarvamaa, Danuta Maria Hübner, Ralf Seekatz, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Angelika Winzig, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, 
Norbert Lins, Massimiliano Salini, Ivan Štefanec, Hildegard Bentele, Andrius Kubilius, 
Michael Gahler, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Christian Ehler, Željana Zovko, Peter 
Jahr, Andreas Schwab, Franc Bogovič, Lena Düpont, Inese Vaidere, Maria da Graça 
Carvalho, Peter Liese, Rainer Wieland, Agnès Evren, Loránt Vincze, Lukas Mandl, 
Esteban González Pons, Simone Schmiedtbauer, Anna-Michelle Asimakopoulou, Stelios 
Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Christian Doleschal, Monika Hohlmeier, José Manuel Fernandes, Isabella Adinolfi, 
Vasile Blaga, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Gheorghe Falcă, Sabine 
Verheyen, Javier Zarzalejos, Rasa Juknevičienė, Daniel Caspary, Axel Voss, Álvaro 
Amaro, Markus Ferber, Ljudmila Novak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Roberta Metsola, Alexander Bernhuber, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez, Aušra Maldeikienė, Henna Virkkunen, Anne Sander, Ewa 
Kopacz, Marlene Mortler, Marion Walsmann, Brice Hortefeux, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán 
Mon

Relatório A9-0260/2021
Daniel Freund
Reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um 
organismo de ética independente da UE
(2020/2133(INI))

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Sublinha que a decisão sobre os 
conflitos de interesses dos comissários 
indigitados antes das audições continua a 
ser uma competência democrática e 
institucional da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos do Parlamento; salienta, a este 
respeito, que o futuro organismo de ética 
independente da UE deve dispor de 
competências de investigação adequadas, 
bem como de competências para solicitar 
documentos administrativos e ter acesso a 
esses documentos, a fim de lhe permitir 
realizar avaliações bem fundamentadas e 
bem documentadas; salienta a necessidade 
de respeitar plenamente as regras em 

24. Sublinha que a decisão sobre os 
conflitos de interesses dos comissários 
indigitados antes das audições continua a 
ser uma competência democrática e 
institucional da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos do Parlamento; salienta, a este 
respeito, que graças ao Acordo-Quadro 
sobre as relações entre a Comissão 
Europeia e o Parlamento Europeu, o 
Parlamento dispõe de competências de 
investigação adequadas, bem como de 
competências para solicitar documentos 
administrativos e ter acesso a esses 
documentos, a fim de lhe permitir realizar 
avaliações bem fundamentadas e bem 
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matéria de confidencialidade, privacidade e 
proteção dos dados pessoais no quadro da 
verificação das implicações de um conflito 
de interesses; entende que a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos deve dispor de mais 
tempo para se pronunciar a esse respeito e 
que, embora mantendo plenas 
competências nesta matéria, deve decidir 
sobre a existência de um conflito de 
interesses de comissários indigitados 
depois de ter recebido recomendações não 
vinculativas, precisas e fundamentadas do 
organismo de ética independente da UE, o 
que permitirá reforçar a ação por si 
desenvolvida; entende que a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos deve, em última análise, 
realizar um debate sobre as recomendações 
formuladas pelo organismo de ética 
independente da UE; considera que as 
recomendações devem ser publicadas 
juntamente com as declarações de 
interesses financeiros dos comissários 
indigitados; considera que, além do exame 
das declarações dos comissários 
indigitados pela Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, a análise dos conflitos de 
interesses deve ser efetuada, em geral, 
antes, durante e após o exercício de um 
cargo público ou de outra função junto das 
instituições e dos órgãos e organismos da 
União; considera, além disso, que devem 
ser disponibilizados recursos, ferramentas e 
competências suficientes para a comissão 
verificar e encontrar as informações 
necessárias, bem como para solicitar, se for 
caso disso, informações adicionais;

documentadas; salienta a necessidade de 
respeitar plenamente as regras em matéria 
de confidencialidade, privacidade e 
proteção dos dados pessoais no quadro da 
verificação das implicações de um conflito 
de interesses; entende que a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos deve dispor de mais 
tempo para se pronunciar a esse respeito e 
que, embora mantendo plenas 
competências nesta matéria, deve decidir 
sobre a existência de um conflito de 
interesses de comissários indigitados 
depois de ter recebido recomendações não 
vinculativas, precisas e fundamentadas do 
organismo de ética independente da UE, o 
que permitirá reforçar a ação por si 
desenvolvida; entende que a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos deve, em última análise, 
realizar um debate sobre as recomendações 
formuladas pelo organismo de ética 
independente da UE; considera que as 
recomendações devem ser publicadas 
juntamente com as declarações de 
interesses financeiros dos comissários 
indigitados; considera que, além do exame 
das declarações dos comissários 
indigitados pela Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, a análise dos conflitos de 
interesses deve ser efetuada, em geral, 
antes, durante e após o exercício de um 
cargo público ou de outra função junto das 
instituições e dos órgãos e organismos da 
União; considera, além disso, que devem 
ser disponibilizados recursos, ferramentas e 
competências suficientes para a comissão 
verificar e encontrar as informações 
necessárias, bem como para solicitar, se for 
caso disso, informações adicionais;

Or. en


