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Alteração  1 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

Citação 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

— Tendo em conta o Tratado da União 

Europeia (TUE), nomeadamente o artigo 

3.º, 

— Tendo em conta o Tratado da União 

Europeia (TUE), nomeadamente os artigos 

2.º e 3.º, 

Or. en 

 

Alteração  2 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

Citação 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

— Tendo em conta o Tratado da União 

Europeia (TUE), nomeadamente o artigo 

3.º, 

— Tendo em conta o Tratado da União 

Europeia (TUE), nomeadamente os artigos 

1.º e 3.º, 

Or. en 

 

Alteração  3 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

Citação 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

— Tendo em conta a sua resolução, de 

9 de junho de 2016, sobre uma 

administração da União Europeia aberta, 

eficaz e independente7, 

— Tendo em conta a sua resolução, de 

9 de junho de 2016, sobre uma 

administração da União Europeia aberta, 

eficaz e independente7 e a sua resolução, 

de 15 de janeiro de 2013, que contém 

recomendações à Comissão sobre uma Lei 

de Processo Administrativo da União 

Europeia7-A; 

_________________ _________________ 
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7 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0279. 7 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0279. 

 7-A (2012/2024(INL)), JO C 440, 

30.12.2015, p. 17–23. 

Or. en 

 

Alteração  4 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Proposta de resolução 

Citação 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

— Tendo em conta o Relatório 

Especial n.º 17/2017 do Tribunal de 

Contas Europeu (TCE), de novembro de 

2017, sobre a intervenção da Comissão na 

crise financeira grega, 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  5 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta de resolução 

Citação 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

— Tendo em conta o Relatório 

Especial n.º 17/2017 do Tribunal de 

Contas Europeu (TCE), de novembro de 

2017, sobre a intervenção da Comissão na 

crise financeira grega, 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  6 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 

Citação 19 
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Proposta de resolução Alteração 

— Tendo em conta o Relatório 

Especial n.º 17/2017 do Tribunal de 

Contas Europeu (TCE), de novembro de 

2017, sobre a intervenção da Comissão na 

crise financeira grega, 

Suprimido 

Or. bg 

 

Alteração  7 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que, nos termos 

do artigo 2.º do TUE, «a União funda-se 

nos valores do respeito pela dignidade 

humana, da liberdade, da democracia, da 

igualdade, do Estado de direito e do 

respeito pelos direitos do Homem, 

incluindo os direitos das pessoas 

pertencentes a minorias»; 

Or. en 

 

Alteração  8 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que, nos termos do 

artigo 2.º do TUE, a União assenta no 

Estado de direito; 

Or. en 

 

Alteração  9 
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Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que o artigo 3.º do 

TUE estabelece que os objetivos da União 

são, nomeadamente, a promoção do bem-

estar dos seus povos, a consecução do 

desenvolvimento sustentável da Europa, 

assente num crescimento económico 

equilibrado e na estabilidade dos preços, 

numa economia social de mercado 

altamente competitiva que tenha como 

meta o pleno emprego e o progresso social, 

e num elevado nível de proteção e de 

melhoramento da qualidade do ambiente e 

que a União deve combater a exclusão 

social e as discriminações e promover a 

justiça e a proteção sociais, a igualdade 

entre homens e mulheres, a solidariedade 

entre as gerações e a proteção dos direitos 

da criança; 

B. Considerando que o artigo 3.º do 

TUE estabelece que os objetivos da União 

são, nomeadamente, a promoção da paz, 

dos seus valores e do bem-estar dos seus 

povos, a consecução do desenvolvimento 

sustentável da Europa, assente num 

crescimento económico equilibrado e na 

estabilidade dos preços, numa economia 

social de mercado altamente competitiva 

que tenha como meta o pleno emprego e o 

progresso social, e num elevado nível de 

proteção e de melhoramento da qualidade 

do ambiente e que a União deve combater 

a exclusão social e as discriminações e 

promover a justiça e a proteção sociais, a 

igualdade entre homens e mulheres, a 

solidariedade entre as gerações e a 

proteção dos direitos da criança; 

Or. en 

 

Alteração  10 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que, em 

conformidade com a 

jurisprudência constante do Tribunal de 

Justiça da União Europeia (TJUE), os 

Estados-Membros devem informar a 

Comissão de modo claro e preciso sobre a 

forma como transpõem as diretivas da UE 

nas respetivas normas nacionais; 

 Processo C-440/05, Comissão/ Irlanda, 

ponto 107. 
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Or. en 

 

Alteração  11 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que, em 

conformidade com a jurisprudência 

estabelecida do Tribunal de Justiça, os 

Estados-Membros devem informar a 

Comissão, de modo claro e preciso, sobre 

a forma como transpõem as diretivas da 

UE nas respetivas normas nacionais1-A; 

 _________________ 

 1-A Processo C-427/07, Comissão contra 

Irlanda, ponto 107. 

Or. ro 

 

Alteração  12 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que a correta 

aplicação do direito da UE assegura que 

todos os cidadãos europeus tirem proveito 

dos benefícios das políticas da União e 

garante a igualdade de condições de 

concorrência para as empresas; 

Or. en 

 

Alteração  13 

Daniel Buda 
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Proposta de resolução 

Considerando C-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 C-B. Considerando que, em 

conformidade com a Declaração Política 

Conjunta da Comissão e dos 

Estados-Membros, de 28 de setembro de 

20112-A e a Declaração Política Conjunta 

do Parlamento Europeu, do Conselho e 

da Comissão, de 27 de outubro de 20113-A, 

os Estados-Membros, na notificação das 

medidas nacionais de transposição à 

Comissão, podem ter de apresentar 

também documentos explicativos do modo 

como transpuseram as diretivas para o 

Direito nacional4-A; 

 _________________ 

 2-A JO 2011/C 360/02 

 3-A JO 2011/C 369/03 

 4-A O considerando-padrão destas 

diretivas é do seguinte teor: Os 

Estados-Membros «comprometem-se a 

fazer acompanhar a notificação das 

medidas de transposição de um ou mais 

documentos explicativos, que podem 

assumir a forma de quadros de 

correspondência ou outros documentos 

que sirvam o mesmo objetivo». A 

Comissão terá de «justificar, caso a caso e 

ao submeter as propostas relevantes, a 

necessidade e a proporcionalidade de 

facultar tais documentos». 

Or. ro 

 

Alteração  14 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 C-C. Considerando que, na sequência 

da adoção, em dezembro de 2019, da 

comunicação intitulada «Melhores 

resultados através de uma melhor 

aplicação»5-A, a Comissão decidiu 

concentrar-se nos casos em que os 

Estados-Membros não comunicam as 

medidas de transposição ou essas medidas 

transpõem incorretamente as diretivas ou 

os Estados-Membros não dão 

cumprimento a um acórdão do Tribunal 

de Justiça (tal como previsto no o artigo 

260.º, n.º 2, do TFUE), prejudicam 

gravemente os interesses financeiros da 

UE ou não respeitam as competências 

exclusivas da UE; 

 _________________ 

 5-A C(2016) 8600, JO C 18, de 19 de 

janeiro de 2017. 

Or. ro 

 

Alteração  15 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que, para responder 

à atual situação de défice democrático, o 

Parlamento Europeu — em referência à 

resolução que adotou em 25 de outubro de 

2016 e que contém recomendações à 

Comissão sobre a criação de um 

mecanismo da UE para a democracia, o 

Estado de direito e os direitos 

fundamentais — estima necessário criar 

um novo mecanismo que permita 

estabelecer um quadro único e coerente, 

assente nos instrumentos e mecanismos 

existentes e que se aplique de forma 

consistente a todas as instituições da UE e 

a todos os Estados-Membros; 

Or. en 
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Alteração  16 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que, apesar 

disso, de acordo com a nova política 

adotada pela Comissão com vista a 

garantir o respeito do Direito da UE, o 

objetivo do mecanismo EU Pilot não é 

aumentar a duração do processo por 

incumprimento, o qual, por seu turno, 

representa um meio de iniciar o diálogo 

para resolver os problemas com um 

Estado-Membro; 

Or. ro 

 

Alteração  17 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-B. Considerando que, a fim de 

assegurar uma abordagem mais 

estratégica e mais eficaz do processo de 

aplicação coerciva da legislação no 

tratamento de infrações, a Comissão 

decidiu, como indicado na sua 

comunicação intitulada «Direito da UE: 

melhores resultados através de uma 

melhor aplicação», iniciar procedimentos 

por infração sem recorrer ao mecanismo 

«EU Pilot», a menos que o recurso a este 

sistema seja considerado útil num dado 

caso; 

Or. ro 
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Alteração  18 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que, nos termos do 

artigo 258.º, n.os 1 e 2, do TFUE, a 

Comissão formulará um parecer 

fundamentado se considerar que um 

Estado-Membro não cumpriu qualquer 

das obrigações que lhe incumbem por 

força dos Tratados e pode recorrer ao 

TJUE se o Estado-Membro em causa não 

proceder em conformidade com o parecer 

no prazo fixado pela Comissão; 

Or. en 

 

Alteração  19 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que, em 2016, a 

Comissão iniciou 847 novos processos por 

infração em virtude da transposição 

tardia de diretivas; 

Or. en 

 

Alteração  20 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-B. Considerando que, em 2016, 95 

processos por infração continuavam em 
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aberto, apesar de o TJUE ter estabelecido, 

em acórdão, que os Estados-Membros em 

causa não haviam cumprido as suas 

obrigações; 

Or. en 

 

Alteração  21 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que o artigo 41.º da 

CDFUE define o direito a uma boa 

administração como o direito de todas as 

pessoas a que os seus assuntos sejam 

tratados pelas instituições de forma 

imparcial, equitativa e num prazo 

razoável, e que o artigo 298.º do TFUE 

prevê que, no desempenho das suas 

atribuições, as instituições, os órgãos e os 

organismos da União devem apoiar-se 

numa administração europeia aberta, 

eficaz e independente; 

Or. en 

 

Alteração  22 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que o 

acordo-quadro sobre as relações entre o 

Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia prevê a partilha de informação 

relativamente a todos os processos por 

incumprimento com base em notificações 

para cumprir, mas não abrange o 

procedimento EU Pilot que antecede a 
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instauração de processos por 

incumprimento formais; 

Or. en 

 

Alteração  23 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 G-B. Considerando que o artigo 41.º da 

CDFUE define o direito a uma boa 

administração como o direito de todas as 

pessoas a que os seus assuntos sejam 

tratados pelas instituições de forma 

imparcial, equitativa e num prazo 

razoável, e que o artigo 298.º do TFUE 

prevê que, no desempenho das suas 

atribuições, as instituições, os órgãos e os 

organismos da União devem apoiar-se 

numa administração europeia aberta, 

eficaz e independente; 

Or. en 

 

Alteração  24 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 G-C. Considerando que, na sua 

Comunicação de 3 de fevereiro de 2017, 

intitulada «Reexame da aplicação da 

política ambiental da UE», a Comissão 

afirma ter estabelecido um diálogo 

estruturado e abrangente com os Estados-

Membros sobre a aplicação da legislação 

ambiental da UE, sem prejuízo dos 

poderes de execução que lhe são 

conferidos nos termos dos Tratados, e 
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propõe facilitar os esforços envidados 

pelos Estados-Membros através do 

estabelecimento de um novo quadro 

específico; 

Or. en 

 

Alteração  25 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com o Relatório 

Anual de 2016 da Comissão sobre o 

Controlo da Aplicação do Direito da União 

Europeia e regista que, de acordo com o 

mesmo relatório, os quatro domínios em 

que se registou o maior número de 

processos por incumprimento em matéria 

de transposição contra os Estados-

Membros em 2016 foram o ambiente, as 

questões relativas à justiça e aos 

consumidores, a fiscalidade e o mercado 

interno; 

1. Toma nota do Relatório Anual 

de 2016 da Comissão sobre o Controlo da 

Aplicação do Direito da União Europeia e 

regista que, de acordo com o mesmo 

relatório, os quatro domínios em que se 

registou o maior número de processos por 

incumprimento em matéria de transposição 

contra os Estados-Membros em 2016 

foram o ambiente, as questões relativas à 

justiça e aos consumidores, a fiscalidade e 

o mercado interno; 

Or. fr 

 

Alteração  26 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos Estados-

Membros continua a constituir um enorme 

desafio e uma prioridade; considera que 

algumas dessas infrações resultam da 

falta de recursos consagrados à 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos Estados-

Membros continua a constituir um enorme 

desafio e uma prioridade; 
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administração pública em alguns 

Estados-Membros, por vezes devido a 

medidas de austeridade imprudentes; 

Or. de 

 

Alteração  27 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos Estados-

Membros continua a constituir um enorme 

desafio e uma prioridade; considera que 

algumas dessas infrações resultam da 

falta de recursos consagrados à 

administração pública em alguns 

Estados-Membros, por vezes devido a 

medidas de austeridade imprudentes; 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos Estados-

Membros continua a constituir um enorme 

desafio e uma prioridade; 

Or. bg 

 

Alteração  28 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos Estados-

Membros continua a constituir um enorme 

desafio e uma prioridade; considera que 

algumas dessas infrações resultam da 

falta de recursos consagrados à 

administração pública em alguns 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos Estados-

Membros continua a constituir um enorme 

desafio e uma prioridade; 
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Estados-Membros, por vezes devido a 

medidas de austeridade imprudentes; 

Or. en 

 

Alteração  29 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos Estados-

Membros continua a constituir um enorme 

desafio e uma prioridade; considera que 

algumas dessas infrações resultam da falta 

de recursos consagrados à administração 

pública em alguns Estados-Membros, por 

vezes devido a medidas de austeridade 

imprudentes; 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos 

Estados-Membros continua a constituir um 

enorme desafio e uma prioridade, tendo em 

conta a nova abordagem mais estratégica 

e mais eficaz da aplicação coerciva do 

Direito da UE aprovada pela Comissão 

para 2016; considera que algumas dessas 

infrações resultam da falta de recursos 

consagrados à administração pública em 

alguns Estados-Membros, por vezes devido 

a medidas de austeridade imprudentes; 

Or. ro 

 

Alteração  30 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos 

Estados-Membros continua a constituir 

um enorme desafio e uma prioridade; 

considera que algumas dessas infrações 

resultam da falta de recursos consagrados à 

2. Considera que o elevado número de 

processos por incumprimento em 2016 

demonstra que a aplicação correta e 

atempada da legislação da UE nos 

Estados-Membros; constata que algumas 

dessas infrações resultam da falta de 

recursos consagrados à administração 

pública em alguns Estados-Membros, 
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administração pública em alguns 

Estados-Membros, por vezes devido a 

medidas de austeridade imprudentes; 

devido a medidas de austeridade 

imprudentes impostas pela União 

Europeia; 

Or. fr 

 

Alteração  31 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Salienta que, no final de 2016, 

estavam pendentes 1 657 processos por 

incumprimento, o que constitui um 

aumento considerável em relação ao ano 

anterior, sendo superior ao nível de todos 

os exercícios anteriores; 

Or. ro 

 

Alteração  32 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha o facto de que o número 

de novas queixas atingiu o seu nível mais 

alto desde 2011, com um número recorde 

de 3 783 novas queixas; 

3. Sublinha o facto de que o número 

de novas queixas atingiu o seu nível mais 

alto desde 2011, com um número recorde 

de 3 783 novas queixas; salienta que, em 

2016, foram iniciados 986 processos por 

infração, dos quais 847 dizem respeito a 

atrasos na transposição; observa com 

preocupação que 95 processos por 

infração continuam em aberto, tendo o 

Tribunal de Justiça estabelecido, em 

acórdão, que os Estados-Membros em 

causa não haviam cumprido as suas 

obrigações; 

Or. en 
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Alteração  33 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha o facto de que o número 

de novas queixas atingiu o seu nível mais 

alto desde 2011, com um número recorde 

de 3 783 novas queixas; 

3. Sublinha o facto de que o número 

de novas queixas atingiu o seu nível mais 

alto desde 2011, com um número recorde 

de 3 783 novas queixas; observa, além 

disso, que os domínios do «emprego» e da 

«justiça e consumidores» são os mais 

afetados; recorda que a aplicação ou 

transposição incorretas do Direito da UE 

pelos Estados-Membros pode restringir 

significativamente os direitos dos 

consumidores e dos trabalhadores; 

Or. de 

 

Alteração  34 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha o facto de que o número 

de novas queixas atingiu o seu nível mais 

alto desde 2011, com um número recorde 

de 3 783 novas queixas; 

3. Manifesta a sua preocupação com 

o facto de o número de novas queixas ter 

atingido o seu nível mais alto desde 2011, 

com um número recorde de 3 783 novas 

queixas, 75 % das quais foram formuladas 

nos seguintes cinco domínios de 

intervenção: justiça e consumidores, 

emprego, mercado interno, indústria, 

empreendedorismo e PME, fiscalidade e 

alfândegas, ambiente; 

Or. ro 

 

Alteração  35 
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Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com a queda do 

número de novos processos EU Pilot 

abertos em 2016 (790 em comparação com 

881 em 2014); faz notar, no entanto, que a 

taxa de resolução diminuiu ligeiramente 

em comparação com 2015 (de 75 % para 

72 %); 

4. Regista a queda do número de 

novos processos EU Pilot abertos em 2016 

(790 em comparação com 881 em 2014); 

faz notar, no entanto, que a taxa de 

resolução diminuiu ligeiramente em 

comparação com 2015 (de 75 % para 

72 %); regista a nova abordagem da 

Comissão, definida na sua Comunicação1-

A, no sentido de restringir a utilização 

do «EU Pilot» aos casos em que tal se 

afigure útil; solicita, neste contexto, à 

Comissão que apresente um relatório 

sobre as prioridades que definiu para a 

sua política de execução da legislação, 

referidas nessa mesma Comunicação, em 

que anuncia que colocará a ênfase nas 

medidas coercivas que podem 

verdadeiramente fazer a diferença, bem 

como em dar prioridade às infrações que 

revelem a existência de deficiências 

sistémicas na ordem jurídica de um 

Estado-Membro; 

 _________________ 

 1-A Comunicação da Comissão 

intitulada «Direito da UE: Melhores 

resultados através de uma melhor 

aplicação» (C(2016)8600). 

Or. en 

 

Alteração  36 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com a queda do 

número de novos processos EU Pilot 

4. Congratula-se com a queda do 

número de novos processos EU Pilot 
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abertos em 2016 (790 em comparação com 

881 em 2014); faz notar, no entanto, que a 

taxa de resolução diminuiu ligeiramente 

em comparação com 2015 (de 75 % para 

72 %); 

abertos em 2016 (790 em comparação 

com 881 em 2014); faz notar, no entanto, 

que a taxa de resolução diminuiu 

ligeiramente em comparação com 2015 

(de 75 % para 72 %); recorda, no entanto, 

que a Comissão não recorre a qualquer 

procedimento previsto pelo «EU Pilot» 

quando se verificam atrasos na 

transposição de diretivas; 

Or. de 

 

Alteração  37 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com a queda do 

número de novos processos EU Pilot 

abertos em 2016 (790 em comparação com 

881 em 2014); faz notar, no entanto, que a 

taxa de resolução diminuiu ligeiramente 

em comparação com 2015 (de 75 % para 

72 %); 

4. Congratula-se com a queda do 

número de novos processos EU Pilot 

abertos em 2016 (790 em comparação com 

881 em 2015) e com o facto de este 

número ter atingido o seu nível mais 

baixo desde 2011; faz notar, no entanto, 

que a taxa de resolução diminuiu 

ligeiramente em comparação com 2015 

(de 75 % para 72 %); 

Or. ro 

 

Alteração  38 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com a queda do 

número de novos processos EU Pilot 

abertos em 2016 (790 em comparação com 

881 em 2014); faz notar, no entanto, que a 

taxa de resolução diminuiu ligeiramente 

4. Regista a queda do número de 

novos processos EU Pilot abertos em 2016 

(790 em comparação com 881 em 2014); 

faz notar, no entanto, que a taxa de 

resolução diminuiu ligeiramente em 
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em comparação com 2015 (de 75 % para 

72 %); 

comparação com 2015 (de 75 % para 

72 %); 

Or. fr 

 

Alteração  39 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Salienta que a maioria dos 

processos EU Pilot que deram origem a 

processos por incumprimento formais 

diziam principalmente respeito a domínios 

de intervenção como o ambiente, o 

mercado interno, a indústria, o 

empreendedorismo e as PME, a energia e 

a fiscalidade e a união aduaneira; regista 

ainda que a Hungria, a Alemanha, 

Espanha e a Polónia registaram o 

número mais elevado de processos no 

âmbito do mecanismo EU Pilot que se 

traduziram em processos por infração; 

Or. ro 

 

Alteração  40 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Reconhece que, em primeira 

instância, a responsabilidade pela correta 

implementação e aplicação do Direito da 

União é dos Estados-Membros, mas 

salienta que tal não isenta as instituições 

da UE do seu dever de respeitar o Direito 

primário da UE ao criarem Direito 

derivado da UE, sobretudo no domínio do 

5. Recorda às instituições da UE o 

seu dever de respeitar o Direito primário da 

UE ao elaborarem disposições de Direito 

derivado ou ao elaborarem, 

implementarem e imporem aos Estados-

Membros políticas sociais, económicas ou 

noutros domínios; 



 

PE619.083v01-00 22/53 AM\1147318PT.docx 

PT 

Estado de direito e dos direitos 

fundamentais no que respeita à CDFUE; 

Or. fr 

 

Alteração  41 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Toma nota da importância 

atribuída pela Comissão à transposição 

atempada e correta do Direito da UE para 

a legislação nacional e à existência de 

um quadro jurídico interno claro e insta 

os Estados-Membros a atribuírem 

prioridade a estes aspetos, a fim de evitar 

casos de infração ao Direito da UE, e 

assegurar, ao mesmo tempo, que as 

pessoas e empresas possam obter os 

benefícios esperados mediante a sua 

aplicação efetiva e eficiente; 

Or. ro 

 

Alteração  42 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Recorda, além disso, o papel 

específico desempenhado pelos parceiros 

sociais e pela sociedade civil na 

elaboração da legislação e na 

comunicação de falhas que se tenham 

verificado no âmbito da transposição e 

aplicação do Direito da UE pelos 

Estados-Membros; 

Or. de 
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Alteração  43 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-B. Assinala, igualmente, que os 

prazos irrealistas para a implementação 

da legislação podem traduzir-se na 

incapacidade dos Estados-Membros de 

assegurar o respetivo cumprimento, o que 

implica uma aceitação tácita dos atrasos 

de implementação; insta as instituições 

europeias a chegarem a acordo sobre um 

calendário mais adequado para a 

implementação de regulamentos e 

diretivas, tendo devidamente em conta os 

períodos necessários para a verificação e 

consulta; considera que a Comissão deve 

apresentar relatórios, sínteses e revisões 

legislativas nas datas fixadas pelos 

colegisladores, em consonância com as 

disposições legais aplicáveis; 

Or. ro 

 

Alteração  44 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-C. Salienta que, em 2016, havia 70 

diretivas por transpor, mais do que em 

2015 (56); manifesta a sua preocupação 

com o aumento significativo do número 

de novos processos de infração por 

transposição tardia, de 543 a 847; 

lamenta o facto de que, no final de 2016, 

continuavam pendentes 868 processos por 

incumprimento devidos a transposição 
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tardia, um aumento de 67,5 % face aos 

518 processos pendentes no final de 2015; 

Or. ro 

 

Alteração  45 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-D. Manifesta a sua preocupação com 

o facto de, tal como em 2015, os 

Estados-Membros não terem conseguido 

cumprir todos os seus compromissos no 

que se refere à apresentação de 

documentos explicativos que 

acompanhem as medidas adotadas para 

transpor diretivas para a ordem jurídica 

nacional; considera que, atendendo à 

qualidade desigual de muitos dos 

documentos explicativos apresentados, a 

Comissão deve prestar mais apoio aos 

Estados-Membros na elaboração desses 

documentos e das tabelas de 

correspondência; 

Or. ro 

 

Alteração  46 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Sublinha que a UE foi criada como 

uma União baseada no Estado de direito e 

no respeito pelos direitos humanos (artigo 

2.º do TUE); reitera que o controlo cuidado 

dos atos e omissões dos Estados-Membros 

e das instituições da UE é da maior 

importância; 

6. Sublinha que a UE foi criada como 

uma União baseada no Estado de direito e 

no respeito pelos direitos humanos 

(artigo 2.º do TUE); observa que, na 

aplicação do Direito da UE, os 

Estados-Membros devem respeitar 

integralmente os valores e os direitos 
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fundamentais consagrados nos Tratados e 

na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia; reitera que o controlo 

cuidado dos atos e omissões dos 

Estados-Membros e das instituições da UE 

é da maior importância; 

Or. ro 

 

Alteração  47 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Sublinha que a UE foi criada 

como uma União baseada no Estado de 

direito e no respeito pelos direitos 

humanos (artigo 2.º do TUE); reitera que 

o controlo cuidado dos atos e omissões dos 

Estados-Membros e das instituições da UE 

é da maior importância; 

6. Reitera que o controlo cuidado dos 

atos e omissões das instituições da UE é da 

maior importância; 

Or. fr 

 

Alteração  48 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Relembra que as instituições da 

UE estão vinculadas pelo princípio da 

subsidiariedade e pelas prerrogativas dos 

Estados-Membros; apela, por 

conseguinte, a um reforço do diálogo com 

os parlamentos nacionais, em particular 

quando estes exprimem dúvidas quanto à 

observância do princípio da 

subsidiariedade; 

Or. fr 



 

PE619.083v01-00 26/53 AM\1147318PT.docx 

PT 

 

Alteração  49 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Sublinha o importante papel 

desempenhado pelos parceiros sociais, 

pelas organizações da sociedade civil e 

por outras partes interessadas na 

elaboração de legislação e na 

monitorização e comunicação das falhas 

verificadas a nível da transposição e 

aplicação da legislação da UE pelos 

Estados-Membros; 

Or. ro 

 

Alteração  50 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Reitera a sua preocupação quanto 

ao número de petições endereçadas ao 

Parlamento e de queixas apresentadas à 

Comissão relativamente a questões que a 

Comissão teria supostamente resolvido; 

Or. en 

 

Alteração  51 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 6-B. Sublinha o importante papel 

desempenhado pelos parceiros sociais, 

pelas organizações da sociedade civil, 

pelos cidadãos europeus e por outras 

partes interessadas na elaboração de 

legislação e na monitorização e 

comunicação das falhas verificadas a 

nível da transposição e aplicação da 

legislação da UE pelos Estados-Membros; 

congratula-se, por conseguinte, com a 

crescente sensibilização dos cidadãos para 

o reexame da política da 

UE, nomeadamente o papel crucial 

desempenhado pelos autores de denúncias 

nos setores público e privado; 

Or. en 

 

Alteração  52 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 6-C. Exorta a Comissão a dar provas da 

maior transparência e coerência possíveis 

nos esforços que envidar no sentido de 

criar um novo quadro para a aplicação da 

legislação ambiental nos 

Estados-Membros, bem como um novo 

quadro para uma União Económica e 

Monetária mais aprofundada e 

equitativa, permitindo assim resolver os 

problemas de forma mais eficaz; solicita à 

Comissão que pondere criar, no âmbito do 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais, um tal 

quadro especificamente direcionado para 

o desenvolvimento justo e equitativo, o 

emprego, os assuntos sociais e a inclusão; 

Or. en 

 

Alteração  53 

Virginie Rozière 
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Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Recorda que a Comissão tem o 

dever de controlar e avaliar a correta 

implementação do Direito da União e o 

respeito dos princípios e objetivos 

consagrados nos Tratados pelos Estados-

Membros e por todas as instituições e 

órgãos da União; recomenda, por 

conseguinte, que se tenha em consideração 

esta missão no âmbito do ciclo político 

para a democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais (ciclo político para a 

DED); recorda, neste contexto, a sua 

resolução, de 25 de outubro de 2016, na 

qual aconselha a Comissão a reunir, a 

partir de 2018, os seus relatórios temáticos 

anuais pertinentes, com os resultados dos 

mecanismos de acompanhamento e dos 

instrumentos de avaliação periódica 

existentes, a apresentar em tempo útil; 

7. Recorda que a Comissão tem o 

dever de controlar e avaliar a correta 

implementação do Direito da União e o 

respeito dos princípios e objetivos 

consagrados nos Tratados pelos Estados-

Membros e por todas as instituições e 

órgãos da União; insta a Comissão a 

exercer as suas funções enquanto guardiã 

dos Tratados, no pleno respeito do 

princípio de uma administração boa e 

eficaz, tal como estabelecido pelo artigo 

298.º do TFUE e pelo artigo 41.º da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia; insta, por conseguinte, a 

Comissão a aplicar uma política 

equilibrada que preveja um 

acompanhamento reforçado dos Estados-

Membros, a fim de agilizar a execução e o 

cumprimento da legislação da UE, 

prevendo ainda a aplicação de uma 

política de luta contra as infrações mais 

rigorosa, sempre que estas obrigações 

decorrentes dos Tratados não sejam 

respeitadas; recomenda, por conseguinte, 

que se tenha em consideração esta missão 

no âmbito do ciclo político para a 

democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais (ciclo político para a 

DED); recorda, neste contexto, a sua 

resolução, de 25 de outubro de 2016, na 

qual aconselha a Comissão a reunir, a 

partir de 2018, os seus relatórios temáticos 

anuais pertinentes, com os resultados dos 

mecanismos de acompanhamento e dos 

instrumentos de avaliação periódica 

existentes, a apresentar em tempo útil; 

Or. en 

 

Alteração  54 

Emil Radev, József Szájer 
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Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Recorda que a Comissão tem o 

dever de controlar e avaliar a correta 

implementação do Direito da União e o 

respeito dos princípios e objetivos 

consagrados nos Tratados pelos 

Estados-Membros e por todas as 

instituições e órgãos da União; recomenda, 

por conseguinte, que se tenha em 

consideração esta missão no âmbito do 

ciclo político para a democracia, o Estado 

de direito e os direitos fundamentais (ciclo 

político para a DED); recorda, neste 

contexto, a sua resolução, de 25 de 

outubro de 2016, na qual aconselha a 

Comissão a reunir, a partir de 2018, os 

seus relatórios temáticos anuais 

pertinentes, com os resultados dos 

mecanismos de acompanhamento e dos 

instrumentos de avaliação periódica 

existentes, a apresentar em tempo útil; 

7. Recorda que a Comissão tem o 

dever de controlar e avaliar a correta 

implementação do Direito da União e o 

respeito dos princípios e objetivos 

consagrados nos Tratados pelos 

Estados-Membros e por todas as 

instituições e órgãos da União; 

Or. en 

 

Alteração  55 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Recorda que a Comissão tem o 

dever de controlar e avaliar a correta 

implementação do Direito da União e o 

respeito dos princípios e objetivos 

consagrados nos Tratados pelos 

Estados-Membros e por todas as 

instituições e órgãos da União; recomenda, 

por conseguinte, que se tenha em 

consideração esta missão no âmbito do 

ciclo político para a democracia, o Estado 

de direito e os direitos fundamentais (ciclo 

político para a DED); recorda, neste 

7. Reitera o seu apelo à Comissão 

para que apresente, com base no artigo 

295.º do TFUE, uma proposta para a 

celebração de um pacto da União para a 

democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais (Pacto DED da 

UE); recorda que a Comissão tem o dever 

de controlar e avaliar a correta 

implementação do Direito da União e o 

respeito dos princípios e objetivos 

consagrados nos Tratados pelos 

Estados-Membros e por todas as 
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contexto, a sua resolução, de 25 de outubro 

de 2016, na qual aconselha a Comissão a 

reunir, a partir de 2018, os seus relatórios 

temáticos anuais pertinentes, com os 

resultados dos mecanismos de 

acompanhamento e dos instrumentos de 

avaliação periódica existentes, a apresentar 

em tempo útil; 

instituições e órgãos da União; recomenda, 

por conseguinte, que se tenha em 

consideração esta missão no âmbito do 

ciclo político para a democracia, o Estado 

de direito e os direitos fundamentais (ciclo 

político para a DED); recorda, neste 

contexto, a sua resolução, de 25 de outubro 

de 2016, na qual aconselha a Comissão a 

reunir, a partir de 2018, os seus relatórios 

temáticos anuais pertinentes, com os 

resultados dos mecanismos de 

acompanhamento e dos instrumentos de 

avaliação periódica existentes, a apresentar 

em tempo útil; 

Or. en 

 

Alteração  56 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Recorda que a Comissão tem o 

dever de controlar e avaliar a correta 

implementação do Direito da União e o 

respeito dos princípios e objetivos 

consagrados nos Tratados pelos Estados-

Membros e por todas as instituições e 

órgãos da União; recomenda, por 

conseguinte, que se tenha em 

consideração esta missão no âmbito do 

ciclo político para a democracia, o Estado 

de direito e os direitos fundamentais (ciclo 

político para a DED); recorda, neste 

contexto, a sua resolução, de 25 de outubro 

de 2016, na qual aconselha a Comissão a 

reunir, a partir de 2018, os seus relatórios 

temáticos anuais pertinentes, com os 

resultados dos mecanismos de 

acompanhamento e dos instrumentos de 

avaliação periódica existentes, a apresentar 

em tempo útil; 

7. Recorda que a Comissão tem o 

dever de controlar e avaliar a correta 

implementação do Direito da União e o 

respeito dos princípios e objetivos 

consagrados nos Tratados pelos Estados-

Membros e por todas as instituições e 

órgãos da União; recorda, neste contexto, a 

sua resolução, de 25 de outubro de 2016, 

na qual aconselha a Comissão a reunir, a 

partir de 2018, os seus relatórios temáticos 

anuais pertinentes, com os resultados dos 

mecanismos de acompanhamento e dos 

instrumentos de avaliação periódica 

existentes, a apresentar em tempo útil; 

Or. fr 



 

AM\1147318PT.docx 31/53 PE619.083v01-00 

  PT 

 

Alteração  57 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Assinala a persistência e o 

agravamento da situação em matéria de 

atrasos na transposição de diretivas, tendo 

sido iniciados 847 novos processos por 

infração em virtude de uma transposição 

tardia em 2016, o que representa um 

aumento anual de mais de 60 %, pelo que, 

no final de 2016, se encontravam 

pendentes 868 processos por infração em 

virtude de uma transposição tardia; 

lamenta profundamente o número pouco 

significativo de processos iniciados pela 

Comissão junto do Tribunal ao abrigo do 

artigo 260.º, n.º 3, apesar de haver um 

consenso generalizado quanto ao facto de 

a imposição de sanções financeiras ter um 

impacto decisivo sobre a celeridade com 

que os Estados-Membros observam a 

legislação da UE; solicita que, no 

interesse da UE, o procedimento previsto 

pelo artigo 260.º, n.º 3, seja aplicado de 

forma rigorosa e integral aos processos 

por não comunicação, respeitando a 

intenção de base dos poderes constituintes 

de proporcionar um mecanismo de 

recurso célere e eficaz; convida a 

Comissão a tirar pleno partido dos 

instrumentos de acompanhamento 

e prevenção disponíveis, tais como os 

planos de transposição e implementação 

da Comissão (TIP), os estudos de 

verificação da conformidade, os 

documentos explicativos e os quadros de 

correspondência; insta a Comissão e o 

Conselho a aplicarem na íntegra o acordo 

interinstitucional de 2016, sobre «Legislar 

melhor»1-A , e a Declaração Política 

Conjunta, de 20111-B; 

 _________________ 
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 1-A  JO L 123 de 12.5.2016. 

 1-B JO C 369 de 17.12.2011, p. 14. 

Or. en 

 

Alteração  58 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Acolhe com agrado o compromisso 

da Comissão de ajudar ativamente os 

Estados-Membros a transpor e aplicar a 

legislação europeia, elaborando planos de 

execução para determinados 

regulamentos e diretivas; 

Or. bg 

 

Alteração  59 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-B. Faz notar o nível insatisfatório de 

aplicação do Direito da UE pelos Estados-

Membros, como se pode verificar pelo 

elevado número de queixas enviadas à 

Comissão e pelo importante fluxo de 

petições dirigidas ao Parlamento 

Europeu; saúda a intenção da Comissão, 

expressa na sua Comunicação de 

dezembro de 2016, de recorrer de forma 

crescente aos instrumentos de prevenção, 

como, por exemplo, as reuniões «pacote», 

as orientações respeitantes à aplicação, os 

grupos de peritos e as redes 

especializadas, nomeadamente a rede 

SOLVIT, bem como de apoiar o reforço 

das capacidades nos Estados-Membros, a 
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fim de fazer cumprir o Direito da União; 

insta a Comissão a fazer uso das 

disposições previstas no artigo 197.º do 

TFUE, a fim de implementar esta nova 

política de execução em plena parceria 

com os Estados-Membros e as instituições 

europeias; insta a Comissão a melhorar o 

seguimento dado às petições que lhe são 

dirigidas, fornecendo respostas atempadas 

e aprofundadas; 

Or. en 

 

Alteração  60 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-C. Observa que 95 processos por 

infração estão ainda pendentes, tendo os 

acórdãos proferidos pelo 

TJUE constatado um incumprimento por 

parte dos Estados-Membros e apenas 

3 destes processos conduzido a 

Comissão a recorrer ao Tribunal de 

Justiça com base no artigo 260.º; 

considera que se reveste de suma 

importância assegurar a plena e 

atempada execução dos acórdãos 

proferidos pelo Tribunal e, sempre que 

necessário, tirar pleno partido do disposto 

no artigo 279.º do TFUE, para que o 

Direito da UE e a autoridade do Tribunal 

não saiam de forma alguma prejudicados; 

convida a Comissão a dar resposta a esta 

situação e a apresentar regularmente ao 

Parlamento Europeu um relatório sobre 

os progressos realizados; 

Or. en 

 

Alteração  61 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 
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Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Recomenda que todo e qualquer 

debate interparlamentar sobre a 

democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais conte com a 

participação da sociedade civil e dos 

cidadãos, como por exemplo através das 

petições transmitidas ao Parlamento 

Europeu e da Iniciativa de Cidadania 

Europeia; 

Or. en 

 

Alteração  62 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que os memorandos de 

entendimento celebrados entre as 

instituições da UE e os Estados-Membros 

não são considerados atos da UE, mesmo 

que os Estados-Membros sejam obrigados 

a implementar políticas orçamentais e 

fiscais para efetuar reduções drásticas; 

Suprimido 

Or. bg 

 

Alteração  63 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que os memorandos de 

entendimento celebrados entre as 

Suprimido 
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instituições da UE e os Estados-Membros 

não são considerados atos da UE, mesmo 

que os Estados-Membros sejam obrigados 

a implementar políticas orçamentais e 

fiscais para efetuar reduções drásticas; 

Or. en 

 

Alteração  64 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que os memorandos de 

entendimento celebrados entre as 

instituições da UE e os Estados-Membros 

não são considerados atos da UE, mesmo 

que os Estados-Membros sejam obrigados 

a implementar políticas orçamentais e 

fiscais para efetuar reduções drásticas; 

9. Salienta que, nos termos do artigo 

288.º do TFUE, os memorandos de 

entendimento celebrados entre as 

instituições da UE e os Estados-Membros 

não são considerados atos da UE; 

Or. de 

 

Alteração  65 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Assinala que as funções confiadas 

à Comissão e ao Banco Central Europeu 

(BCE) no âmbito do Tratado que cria o 

Mecanismo Europeu de Estabilidade 

(MEE), por mais importantes que sejam, 

não comportam um poder de decisão 

próprio, e que as atividades exercidas por 

estas duas instituições no âmbito do 

mesmo Tratado só vinculam o MEE, e 

não as instituições da UE9; 

Suprimido 

_________________  
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9 Idem, n.º 51.  

Or. de 

 

Alteração  66 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Assinala que as funções confiadas 

à Comissão e ao Banco Central Europeu 

(BCE) no âmbito do Tratado que cria o 

Mecanismo Europeu de Estabilidade 

(MEE), por mais importantes que sejam, 

não comportam um poder de decisão 

próprio, e que as atividades exercidas por 

estas duas instituições no âmbito do 

mesmo Tratado só vinculam o MEE, e 

não as instituições da UE9; 

Suprimido 

_________________  

9 Idem, n.º 51.  

Or. en 

 

Alteração  67 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Assinala que as funções confiadas 

à Comissão e ao Banco Central Europeu 

(BCE) no âmbito do Tratado que cria o 

Mecanismo Europeu de Estabilidade 

(MEE), por mais importantes que sejam, 

não comportam um poder de decisão 

próprio, e que as atividades exercidas por 

estas duas instituições no âmbito do 

mesmo Tratado só vinculam o MEE, e 

não as instituições da UE9; 

Suprimido 



 

AM\1147318PT.docx 37/53 PE619.083v01-00 

  PT 

_________________  

9 Idem, n.º 51.  

Or. bg 

 

Alteração  68 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Realça que as decisões 

importantes para a UE, os Estados-

Membros e os seus cidadãos, tais como as 

decisões sobre os orçamentos e as 

reformas nacionais, são, geralmente, 

elaboradas em quase completa opacidade 

e tomadas pelos ministros, sem que sejam 

respeitados os princípios básicos de 

transparência, frequentemente após a 

realização de debates muito limitados e 

sem quaisquer regras formais10; lamenta 

que não exista prestação de contas ao 

Parlamento pela tomada dessas 

decisões11e incentiva as instituições 

competentes a alterarem esta situação; 

Suprimido 

_________________  

10 Ver, nomeadamente: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Ibidem.  

Or. de 

 

Alteração  69 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 
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Proposta de resolução Alteração 

11. Realça que as decisões 

importantes para a UE, os Estados-

Membros e os seus cidadãos, tais como as 

decisões sobre os orçamentos e as 

reformas nacionais, são, geralmente, 

elaboradas em quase completa opacidade 

e tomadas pelos ministros, sem que sejam 

respeitados os princípios básicos de 

transparência, frequentemente após a 

realização de debates muito limitados e 

sem quaisquer regras formais10; lamenta 

que não exista prestação de contas ao 

Parlamento pela tomada dessas 

decisões11e incentiva as instituições 

competentes a alterarem esta situação; 

Suprimido 

_________________  

10 Ver, nomeadamente: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Ibidem.  

Or. bg 

 

Alteração  70 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Realça que as decisões 

importantes para a UE, os Estados-

Membros e os seus cidadãos, tais como as 

decisões sobre os orçamentos e as 

reformas nacionais, são, geralmente, 

elaboradas em quase completa opacidade 

e tomadas pelos ministros, sem que sejam 

respeitados os princípios básicos de 

transparência, frequentemente após a 

realização de debates muito limitados e 

sem quaisquer regras formais10; lamenta 

que não exista prestação de contas ao 

Parlamento pela tomada dessas 

Suprimido 
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decisões11e incentiva as instituições 

competentes a alterarem esta situação; 

_________________  

10 Ver, nomeadamente: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Ibidem.  

Or. en 

 

Alteração  71 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Insta a Comissão a aumentar a 

transparência da sua política de execução 

da lei, no pleno respeito pela aplicação do 

princípio de uma administração boa e 

eficaz; convida a Comissão a comunicar 

sistematicamente as decisões tomadas 

no que se refere aos processos por 

infração, bem como as diferentes medidas 

empreendidas pelo Colégio de 

Comissários, e a publicar as ordens de 

trabalho e os principais resultados das 

reuniões «pacote»; reitera o seu apelo no 

sentido de a Comissão envolver os 

peticionários nos procedimentos «EU 

Pilot» lançados relativamente às 

respetivas petições, nomeadamente a fim 

de facilitar o diálogo entre o peticionário 

e as autoridades nacionais envolvidas; 

Or. en 

 

Alteração  72 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 
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N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta preocupação pelo facto 

de as rigorosas medidas orçamentais 

(incluindo reduções nas despesas com 

pensões, o sistema de saúde e a 

administração pública) e as reformas da 

política e da administração fiscais 

previstas nos programas de ajustamento 

estrutural e impostas aos Estados-

Membros pelas instituições da UE terem 

tido um impacto negativo, nomeadamente 

no trabalho, nos direitos de pensão e no 

emprego12, assim como nos sistemas de 

saúde e no direito à saúde e à educação13; 

Suprimido 

_________________  

12 Ver, nomeadamente: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/I

EDebt/LabourRights/Greece.pdf; 

Relatório Especial n.º 17/2017 do TCE. 

 

13 Ver, nomeadamente: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_con

ceptual_framework_and_evidence_on_pat

hways.pdf 

 

Or. bg 

 

Alteração  73 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta preocupação pelo facto 

de as rigorosas medidas orçamentais 

(incluindo reduções nas despesas com 

pensões, o sistema de saúde e a 

administração pública) e as reformas da 

política e da administração fiscais 

previstas nos programas de ajustamento 

estrutural e impostas aos Estados-

Suprimido 
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Membros pelas instituições da UE terem 

tido um impacto negativo, nomeadamente 

no trabalho, nos direitos de pensão e no 

emprego12, assim como nos sistemas de 

saúde e no direito à saúde e à educação13; 

_________________  

12 Ver, nomeadamente: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/I

EDebt/LabourRights/Greece.pdf; 

Relatório Especial n.º 17/2017 do TCE. 

 

13 Ver, nomeadamente: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_con

ceptual_framework_and_evidence_on_pat

hways.pdf 

 

Or. en 

 

Alteração  74 

Daniel Buda 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Manifesta preocupação pelo facto 

de as rigorosas medidas orçamentais 

(incluindo reduções nas despesas com 

pensões, o sistema de saúde e a 

administração pública) e as reformas da 

política e da administração fiscais previstas 

nos programas de ajustamento estrutural e 

impostas aos Estados-Membros pelas 

instituições da UE terem tido um impacto 

negativo, nomeadamente no trabalho, nos 

direitos de pensão e no emprego12, assim 

como nos sistemas de saúde e no direito à 

saúde e à educação13; 

12. Manifesta preocupação pelo facto 

de as rigorosas medidas orçamentais 

(incluindo reduções nas despesas com 

pensões, o sistema de saúde e a 

administração pública) e as reformas da 

política e da administração fiscais previstas 

nos programas de ajustamento estrutural e 

impostas aos Estados-Membros pelas 

instituições da UE não terem tido os 

efeitos esperados, nomeadamente no 

trabalho, nos direitos de pensão e no 

emprego12, assim como nos sistemas de 

saúde e no direito à saúde e à educação13; 

_________________ _________________ 

12 Ver, nomeadamente: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IE

Debt/LabourRights/Greece.pdf; Relatório 

Especial n.º 17/2017 do TCE. 

12 Ver, nomeadamente: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IE

Debt/LabourRights/Greece.pdf; Relatório 

Especial n.º 17/2017 do TCE. 
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13 Ver, nomeadamente: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_conce

ptual_framework_and_evidence_on_pathw

ays.pdf 

13 Ver, nomeadamente: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_conce

ptual_framework_and_evidence_on_pathw

ays.pdf 

Or. ro 

 

Alteração  75 

Virginie Rozière 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Insta a Comissão Europeia a 

melhorar, sempre que possível e 

necessário, a parte do Fundo Social 

Europeu dedicada a «Reforçar a 

capacidade institucional das autoridades 

públicas e das partes interessadas e a 

eficiência da administração pública» 

(Objetivo Temático n.º 11)14, a fim de 

promover a proteção social e o 

desenvolvimento económico e de aumentar 

a eficácia da legislação; 

13. Insta a Comissão Europeia a 

melhorar, sempre que possível e 

necessário, a parte do Fundo Social 

Europeu dedicada a «Reforçar a 

capacidade institucional das autoridades 

públicas e das partes interessadas e a 

eficiência da administração pública» 

(Objetivo Temático n.º 11)14, a fim de 

promover a proteção social e o 

desenvolvimento económico e de aumentar 

a eficácia da legislação; exorta a Comissão 

a fazer pleno uso do artigo 197.º do 

TFUE, no intuito de contribuir para o 

reforço das capacidades dos Estados-

Membros para a implementação e 

aplicação do Direito da UE; 

_________________ _________________ 

14 Artigo 3.º, alínea d), do Regulamento 

(UE) n.º 1304/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro 

de 2013, relativo ao Fundo Social Europeu 

e que revoga o Regulamento (CE) n.º 

1081/2006 do Conselho (JO L 347 de 

20.12.2013, p. 470). 

14 Artigo 3.º, alínea d), do 

Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro de 2013, relativo ao Fundo 

Social Europeu e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do 

Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 

470). 

Or. en 
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Alteração  76 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Insta a Comissão Europeia a 

melhorar, sempre que possível e 

necessário, a parte do Fundo Social 

Europeu dedicada a «Reforçar a 

capacidade institucional das autoridades 

públicas e das partes interessadas e a 

eficiência da administração pública» 

(Objetivo Temático n.º 11)14, a fim de 

promover a proteção social e o 

desenvolvimento económico e de 

aumentar a eficácia da legislação; 

13. Insta a Comissão Europeia a 

melhorar, sempre que possível e 

necessário, os instrumentos concebidos 

para ajudar os Estados-Membros na 

identificação dos problemas associados à 

transposição e na sua resolução numa 

fase precoce dos processos por infração, 

ajudando-os ainda a encontrar soluções 

conjuntas, desta forma aumentando a 

eficácia da legislação da UE; 

_________________  

14 Artigo 3.º, alínea d), do Regulamento 

(UE) n.º 1304/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de 

dezembro de 2013, relativo ao Fundo 

Social Europeu e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do 

Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 

470). 

 

Or. en 

 

Alteração  77 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Insta a Comissão Europeia a 

melhorar, sempre que possível e 

necessário, a parte do Fundo Social 

Europeu dedicada a «Reforçar a 

capacidade institucional das autoridades 

públicas e das partes interessadas e a 

eficiência da administração pública» 

(Objetivo Temático n.º 11)14, a fim de 

13. Insta a Comissão Europeia a 

melhorar, sempre que possível e 

necessário, os recursos financeiros 

dedicados a «Reforçar a capacidade 

institucional das autoridades públicas e das 

partes interessadas e a eficiência da 

administração pública», a fim de promover 

a proteção social e o desenvolvimento 
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promover a proteção social e o 

desenvolvimento económico e de aumentar 

a eficácia da legislação; 

económico e de aumentar a eficácia da 

legislação; 

_________________  

14 Artigo 3.º, alínea d), do Regulamento 

(UE) n.º 1304/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de 

dezembro de 2013, relativo ao Fundo 

Social Europeu e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do 

Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 

470). 

 

Or. bg 

 

Alteração  78 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Recorda que a legislação que dá 

azo aos processos por infração mais 

significativos provém de diretivas; recorda 

que os regulamentos beneficiam de 

aplicabilidade direta e obrigatória em 

todos os Estados-Membros; insta, por 

conseguinte, a Comissão a recorrer, na 

medida do possível, aos regulamentos 

quando tenciona elaborar propostas 

legislativas; entende que uma tal 

abordagem poderia atenuar o risco de 

sobrerregulamentação; 

Or. en 

 

Alteração  79 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 13-B. Recorda que as questões 

prejudiciais contribuem para clarificar a 

forma como deve ser aplicado o direito da 

União Europeia; considera que esse 

procedimento permite a interpretação e 

aplicação uniformes da legislação 

europeia; incentiva, por conseguinte, as 

jurisdições nacionais a recorrerem ao 

Tribunal de Justiça Europeu em caso de 

dúvida e a prevenirem, deste modo, os 

processos por infração; 

Or. en 

 

Alteração  80 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Exorta a Comissão a prestar 

especial atenção ao controlo da aplicação 

da Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, 

de 12 de julho de 2016, que estabelece 

regras contra as práticas de elisão fiscal 

que tenham incidência direta no 

funcionamento do mercado interno15, e a 

instaurar os processos por incumprimento 

necessários, sendo particularmente 

vigilante no que respeita à incorreta ou má 

aplicação; 

14. Exorta a Comissão a prestar 

especial atenção ao controlo da aplicação 

da Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, 

de 12 de julho de 2016, que estabelece 

regras contra as práticas de elisão fiscal 

que tenham incidência direta no 

funcionamento do mercado interno15, e a 

instaurar os processos por incumprimento 

sempre que necessário, sendo 

particularmente vigilante no que respeita à 

incorreta ou má aplicação; 

_________________ _________________ 

15 JO L 193 de 19.7.2016, p. 1. 15 JO L 193 de 19.7.2016, p. 1. 

Or. bg 

 

Alteração  81 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Congratula-se com os esforços 

continuados da Comissão para fazer 

cumprir as normas ambientais da UE, no 

intuito de garantir condições de 

concorrência equitativas a todos os 

Estados-Membros e operadores 

económicos, bem como para colmatar as 

lacunas existentes na aplicação e na 

execução da legislação ambiental da UE, 

recorrendo, nomeadamente, aos processos 

por infração, se for caso disso; realça, no 

entanto, as bem conhecidas limitações em 

matéria de eficácia inerentes às normas 

ambientais da UE e, em especial, à 

diretiva relativa à responsabilidade 

ambiental («DRA»); insta a Comissão a 

ter em conta a resolução do Parlamento 

sobre a aplicação da DRA1-A; 

 _________________ 

 1-A Textos Aprovados, 

P8_TA-PROV(2017)0414. 

Or. en 

 

Alteração  82 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 14-B. Salienta que o acervo da 

UE compreende igualmente os acordos 

internacionais celebrados pela UE; 

regista com grande preocupação que as 

normas ambientais da UE podem não 

estar em conformidade com a Convenção 

de Aarhus sobre o acesso à informação, 

participação do público no processo de 

tomada de decisão e acesso à justiça em 

matéria de ambiente («Convenção de 

Aarhus»)1-A, na medida em que não 

concedem às organizações ambientais e 



 

AM\1147318PT.docx 47/53 PE619.083v01-00 

  PT 

ao público em geral um acesso à 

justiça adequado; insta, por conseguinte, 

a Comissão a ter em conta as conclusões e 

recomendações do Comité de Avaliação 

do Cumprimento da Convenção de 

Aarhus1-B, bem como a posição do 

Conselho, de 13 de julho de 20171-C , e a 

explorar meios de dar cumprimento à 

Convenção de Aarhus que sejam 

compatíveis com os princípios 

fundamentais da ordem jurídica da União 

e com o seu sistema de fiscalização 

jurisdicional; 

 _________________ 

 1-A 1 JO L 124 de 17.5.2005, p. 4. 

 1-B ACCC/C/2008/32 (UE), Parte II, 

adotada em 17 de março de 2017. 

 1-C 11150/17; Dossiê interinstitucional: 

2017/0151 (NLE). 

Or. en 

 

Alteração  83 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Apela à Comissão para que 

dedique particular atenção à aplicação de 

medidas aprovadas no domínio do asilo e 

da migração, a fim de garantir que as 

mesmas respeitam os princípios 

consagrados na CDFUE, e a instaurar 

processos por infração, sempre que 

pertinente; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  84 

Norbert Erdős, József Szájer 
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Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Apela à Comissão para que 

dedique particular atenção à aplicação de 

medidas aprovadas no domínio do asilo e 

da migração, a fim de garantir que as 

mesmas respeitam os princípios 

consagrados na CDFUE, e a instaurar 

processos por infração, sempre que 

pertinente; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  85 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Apela à Comissão para que dedique 

particular atenção à aplicação de medidas 

aprovadas no domínio do asilo e da 

migração, a fim de garantir que as mesmas 

respeitam os princípios consagrados na 

CDFUE, e a instaurar processos por 

infração, sempre que pertinente; 

15. Apela à Comissão para que dedique 

particular atenção à aplicação de medidas 

aprovadas no domínio do asilo e da 

migração, a fim de garantir que as mesmas 

respeitam os princípios consagrados na 

CDFUE, e a instaurar processos por 

infração, sempre que pertinente; sublinha 

que a falta de solidariedade entre os 

Estados-Membros em matéria de asilo e 

migração deve ser resolvida de uma forma 

que leve todos os Estados-Membros a 

cumprir as suas obrigações; 

Or. en 

 

Alteração  86 

Emil Radev 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 
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Proposta de resolução Alteração 

15. Apela à Comissão para que dedique 

particular atenção à aplicação de medidas 

aprovadas no domínio do asilo e da 

migração, a fim de garantir que as 

mesmas respeitam os princípios 

consagrados na CDFUE, e a instaurar 

processos por infração, sempre que 

pertinente; 

15. Apela à Comissão para que 

continue a acompanhar a aplicação de 

medidas aprovadas no domínio do asilo e 

da migração, incluindo a respetiva 

conformidade com a CDFUE, e a 

trabalhar com os Estados-Membros no 

sentido de superar quaisquer dificuldades 

que possam surgir nessa aplicação; 

Or. bg 

 

Alteração  87 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita à Comissão que responda 

eficazmente à evolução das situações nos 

domínios da migração e da segurança e 

faça cumprir a Agenda Europeia da 

Migração e os respetivos conjuntos de 

medidas de aplicação com eficácia; insta 
os Estados-Membros a aplicarem 

corretamente a Diretiva Regresso 

(2008115/CE)16e a prestarem 

regularmente informações sobre a 

execução da Agenda Europeia da 

Migração; 

16. Solicita à Comissão que responda 

eficazmente à evolução das situações nos 

domínios da migração e da segurança e que 

envide todos os esforços para ajudar os 

Estados-Membros a combater a migração 

irregular; 

_________________  

16 JO L 348 de 24.12.2008, p. 98.  

Or. fr 

 

Alteração  88 

Emil Radev, József Szájer 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 
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Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita à Comissão que responda 

eficazmente à evolução das situações nos 

domínios da migração e da segurança e 

faça cumprir a Agenda Europeia da 

Migração e os respetivos conjuntos de 

medidas de aplicação com eficácia; insta 

os Estados-Membros a aplicarem 

corretamente a Diretiva Regresso 

(2008115/CE)16e a prestarem 

regularmente informações sobre a 

execução da Agenda Europeia da 

Migração; 

16. Solicita à Comissão que responda 

eficazmente à evolução das situações nos 

domínios da migração e da 

segurança;  insta os Estados-Membros a 

aplicarem corretamente a Diretiva 

Regresso (2008115/CE), inclusive 

procurando a assistência da Frontex para 

o regresso efetivo dos migrantes, bem 

como a chegarem rapidamente a um 

acordo sobre a alteração da legislação da 

UE em matéria de asilo; 

_________________  

16 JO L 348 de 24.12.2008, p. 98.  

Or. en 

 

Alteração  89 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Insta a Comissão a verificar a 

compatibilidade dos contratos sem 

especificação do horário de trabalho com 

a legislação laboral da UE, 

nomeadamente com a diretiva aplicável 

aos trabalhadores a tempo parcial, tendo 

em conta o número elevado de petições 

relacionadas com o trabalho precário 

apresentadas em 2016; 

Or. en 

 

Alteração  90 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 
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Proposta de resolução Alteração 

17. Incentiva as instituições da UE a 

continuarem a cumprir, por princípio, o seu 

dever de respeitar o Direito primário da 

União quando elaborem disposições do 

Direito derivado da União e disposições 

não vinculativas, concebam políticas e 

assinem acordos ou tratados com 

instituições exteriores à UE, e também a 

cumprirem o seu dever de assistir, com 

todos os meios disponíveis, os Estados-

Membros nos seus esforços para transpor a 

legislação da UE em todos os domínios e 

respeitar os valores e os princípios da 

União, especialmente atendendo às 

evoluções mais recentes nos Estados-

Membros; 

17. Incentiva as instituições da UE a 

continuarem a cumprir, por princípio, o seu 

dever de respeitar o Direito primário da 

União quando elaborem disposições do 

Direito derivado da União e disposições 

não vinculativas, concebam políticas e 

assinem acordos ou tratados com 

instituições exteriores à UE, e também a 

cumprirem o seu dever de assistir, com 

todos os meios disponíveis, os Estados-

Membros nos seus esforços para transpor a 

legislação da UE em todos os domínios e 

respeitar os valores e os princípios da 

União; 

Or. fr 

 

Alteração  91 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Concorda com o ponto de vista da 

Comissão segundo o qual os autores de 

denúncias desempenham um papel 

essencial na identificação dos problemas 

mais vastos relacionados com a execução 

e aplicação do Direito da UE e que afetam 

os interesses dos cidadãos e das empresas; 

Or. en 

 

Alteração  92 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 17-B. Sublinha que a ausência de um 

conjunto coerente e completo de regras 

codificadas de boa administração em toda 

a União dificulta aos cidadãos a 

compreensão cabal dos seus direitos 

administrativos 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 do procedimento administrativo – 

designadamente notificações, prazos 

vinculativos, o direito de ser ouvido e o 

direito de todos a acederem aos processos 

que digam respeito à sua pessoa – 

equivale ao reforço dos direitos dos 

cidadãos e da transparência; considera 

que uma tal regulamentação tornaria 

mais acessível, clara e coerente a 

interpretação das normas em vigor, para 

benefício tanto dos cidadãos e das 

empresas como da administração e dos 

seus agentes; 

Or. en 

 

Alteração  93 

Heidi Hautala 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 17-C. Lembra que apesar de o 

Parlamento ter solicitado, nas suas 

resoluções de 15 de janeiro de 2013 e de 9 

de junho de 2016, a adoção de um 

regulamento sobre uma União Europeia 

aberta, eficaz e independente, nos termos 

do artigo 298.º do TFUE, a Comissão não 

apresentou qualquer proposta para dar 

seguimento aos referidos pedidos 

formulados pelo Parlamento; convida, por 

conseguinte, uma vez mais, a Comissão a 

apresentar uma proposta legislativa sobre 
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uma Lei Europeia de Processo 

Administrativo, tendo em conta as 

medidas que o Parlamento tomou até 

agora nesta matéria; 

Or. en 

 


