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4.3.2015 A8-0023/3 

Alteração  3 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 e a política 

da União Europeia nesta matéria 

2014/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 165 

 

Proposta de resolução Alteração 

165. Regozija-se com a anulação, em 

outubro de 2013, da lei moldava que 

proibia a "propagação de quaisquer outras 

relações que não as relacionadas com o 

casamento ou a família", exortando a 

Lituânia e a Rússia a seguirem o exemplo 

da Moldávia; lamenta o resultado do 

referendo croata de dezembro de 2013, 

que confirmou uma proibição 

constitucional do casamento entre pessoas 

do mesmo sexo; salienta que em 2015, 

terá lugar um referendo semelhante na 

Eslováquia; lamenta que, na antiga 

República jugoslava da Macedónia, esteja 

a ser discutida no parlamento uma lei que 

proíbe constitucionalmente o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo; salienta 

que tais desenvolvimentos contribuem 

para gerar um clima de homofobia e de 

discriminação; salienta a necessidade 

premente de uma melhor proteção dos 

direitos e das liberdades fundamentais 

para as pessoas LGBTI, nomeadamente 

por meio de legislação sobre crimes de 

ódio e contra a discriminação, e apela às 

autoridades nacionais para que 

denunciem o ódio e a violência em função 

da orientação sexual e da identidade ou 

expressão de género; considera que os 

direitos fundamentais das lésbicas, dos 

homossexuais, bissexuais e transexuais 

165. Regozija-se com a anulação, em 

outubro de 2013, da lei moldava que 

proibia a "propagação de quaisquer outras 

relações que não as relacionadas com o 

casamento ou a família", exortando os 

restantes países da região a seguirem o 

exemplo da Moldávia;  
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poderão ser melhor salvaguardados se 

tiverem acesso às instituições jurídicas, 

como a coabitação, a união de facto 

registada ou o casamento; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Alteração  4 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 e a política 

da União Europeia nesta matéria 

2014/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 186 

 

Proposta de resolução Alteração 

186. Insta a UE a assegurar que a 

negociação e implementação de todos os 

acordos de cooperação e readmissão com 

países terceiros no domínio da migração 

respeitem as normas internacionais 

relativas aos direitos humanos, o Direito 

dos refugiados e o Direito marítimo 

internacional e solicita que seja consultado 

antes de se chegar a uma conclusão; exige 

uma maior transparência na negociação 

desses acordos e na integração de 

mecanismos de monitorização que avaliem 

as consequências para os direitos humanos 

da cooperação com países terceiros no 

domínio da migração e das medidas de 

controlo das fronteiras, nomeadamente a 

Frontex e o Eurosur; insiste que os direitos 

humanos devem ser integrados e 

monitorizados em todas as atividades da 

Frontex; 

186. Insta a UE a assegurar que a 

negociação e implementação de todos os 

acordos de cooperação e readmissão com 

países terceiros no domínio da migração 

respeitem as normas internacionais 

relativas aos direitos humanos, o Direito 

dos refugiados e o Direito marítimo 

internacional e solicita que seja consultado 

antes de se chegar a uma conclusão; exige 

uma maior transparência na negociação 

desses acordos e na integração de 

mecanismos de monitorização que avaliem 

as consequências para os direitos humanos 

da cooperação com países terceiros no 

domínio da migração e das medidas de 

controlo das fronteiras, nomeadamente a 

Frontex e o Eurosur; insiste que os direitos 

humanos têm de desempenhar um papel 

importante no domínio da migração e do 

asilo; insta, por conseguinte, a que o 

responsável pelos direitos fundamentais 

na Frontex e os especialistas de formação 

do GEAA recebam um financiamento 

adequado que lhes permita realizar 

atividades de avaliação e de 

monitorização, bem como apresentar as 

melhores práticas;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Alteração  5 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 e a política 

da União Europeia nesta matéria 

2014/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 187 

 

Proposta de resolução Alteração 

187. Apela à Comissão para que realize 

uma avaliação independente dos seus 

programas no domínio da migração e do 

controlo de fronteiras nos 

Estados-Membros da UE e em países 

terceiros, por forma a prever medidas 

reforçadas que impeçam que os direitos 

humanos sejam violados; 

187. Apela à Comissão para que realize 

uma avaliação contínua dos seus 

programas no domínio da migração e do 

controlo de fronteiras nos 

Estados-Membros da UE e em países 

terceiros, por forma a prever medidas 

reforçadas que impeçam que os direitos 

humanos sejam violados e a partilhar as 

boas práticas; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Alteração  6 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 e a política 

da União Europeia nesta matéria 

2014/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 190 

 

Proposta de resolução Alteração 

190. Condena a criminalização cada vez 

mais frequente da migração ilegal na UE, 

à custa dos direitos humanos das pessoas 

em causa; insta à criação imediata das 

garantias necessários em matéria de 

direitos humanos, bem como de 

mecanismos de responsabilização e de 

aplicação; 

190. Condena a crueldade dos traficantes 

de pessoas, que se aproveitam do 

sofrimento dos refugiados para o seu 

próprio lucro; apela a um conceito melhor 

em matéria de vias legais conducentes ao 

asilo e insta a medidas mais severas 

contra os bárbaros traficantes de pessoas 

e a criminalidade organizada; insta à 

garantia imediata das medidas de proteção 

necessárias em matéria de direitos 

humanos, bem como de mecanismos de 

responsabilização e de aplicação; 

Or. en 

 

 


