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4.3.2015 A8-0023/8 

Alteração   8 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Insiste no direito inalienável dos 
povos à autodeterminação, sem qualquer 
ingerência externa de países terceiros na 
vida política, económica e social; alerta 
mais uma vez a União e os seus 
Estados-Membros para o perigo da 
instrumentalização da questão dos 
direitos humanos, que contribuiria para 
afetar a sua credibilidade; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Alteração   9 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Reconhece que a crise sistémica 
atual tem um impacto social dramático 
nas populações dentro e fora da União 
Europeia; constata que os diversos planos 
de austeridade adotados pela União 
Europeia e por outras instituições 
internacionais, como o FMI, têm 
nomeadamente conduzido a uma 
degradação das liberdades civis, dos 
direitos sociais e democráticos, bem como 
a uma degradação considerável das 
condições de vida, sobretudo entre as 
pessoas mais vulneráveis e mais frágeis; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Alteração   10 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º 106 

 

Proposta de resolução Alteração 

106. Convida a Comissão e o SEAE a 

promoverem iniciativas determinadas 

tendo em vista melhorar o acesso à justiça 

para as vítimas de violações dos direitos 

humanos ligadas às atividades das 

empresas fora da UE; insiste igualmente na 

necessidade de criar mecanismos eficazes 

para sancionar as empresas responsáveis 

pela violação dos direitos humanos e 

providenciar a reparação das vítimas de 

tais violações; 

106. Convida a Comissão e o SEAE a 

promoverem iniciativas determinadas 

tendo em vista melhorar o acesso à justiça 

para as vítimas de violações dos direitos 

humanos ligadas às atividades das 

empresas fora da UE, nomeadamente em 
matéria de ambiente, de usurpação de 
terras e de extração de recursos naturais; 
insiste igualmente na necessidade de criar 

mecanismos eficazes para sancionar as 

empresas responsáveis pela violação dos 

direitos humanos e providenciar a 

reparação das vítimas de tais violações; 
insta a Comissão Europeia a tomar as 
medidas necessárias contra as empresas 
europeias que não indemnizem de forma 
satisfatória as vítimas de acidentes pelos 
quais essas empresas sejam direta ou 
indiretamente responsáveis; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Alteração   11 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º 117 

 

Proposta de resolução Alteração 

117. Expressa a sua preocupação com a 

proliferação e propagação das tecnologias 

de monitorização, vigilância, censura e 

filtragem, as quais representam uma 

ameaça crescente para os defensores dos 

direitos humanos e a democracia nos países 

autocráticos e concitam questões 

preocupantes relativas ao direito à 

privacidade nos países democráticos, 

mesmo quando são utilizadas a pretexto da 

realização de objetivos legítimos como a 

luta contra o terrorismo, a segurança de 

Estado ou a aplicação da lei; 

117. Expressa a sua preocupação com a 

proliferação e propagação das tecnologias 

de monitorização, vigilância, censura e 

filtragem, as quais representam uma 

ameaça crescente para os defensores dos 

direitos humanos e a democracia nos países 

autocráticos e concitam questões 

preocupantes relativas ao direito à 

privacidade nos países democráticos, 

mesmo quando são utilizadas a pretexto da 

realização de objetivos legítimos como a 

luta contra o terrorismo, a segurança de 

Estado ou a aplicação da lei; observa que 
essas políticas estão a conduzir ao 
aumento da repressão de militantes dos 
direitos humanos, de jornalistas e, de 
forma geral, de intervenientes da 
sociedade civil, através da criação, cada 
vez mais generalizada, de ficheiros da 
população, sem que a eficácia dessas 
políticas esteja demonstrada; lamenta os 
projetos de acordos entre a UE e países 
terceiros sobre registo de identificação de 
passageiros (PNR), os quais não 
respeitam as disposições comunitárias em 
matéria de proteção de dados pessoais; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Alteração  12 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º 117-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 117-A Considera que o clima de 
impunidade em relação ao programa da 
CIA possibilitou a continuação das 
violações dos direitos fundamentais no 
âmbito das políticas de combate ao 
terrorismo da União e dos Estados 
Unidos, como provam as atividades de 
espionagem em grande escala do 
programa de vigilância da Agência de 
Segurança Nacional norte-americana; 
solicita a suspensão imediata das 
negociações da Parceria Transatlântica 
de Comércio e Investimento com os 
Estados Unidos e de todos os acordos de 
cooperação com este país em matéria de 
luta contra o terrorismo enquanto os 
direitos dos cidadãos europeus não 
estiverem garantidos; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Alteração   13 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º 135-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 135-A Considera que a violência contra 
as mulheres tem igualmente uma 
expressão psicológica que se traduz na 
presença de uma relação de domínio na 
sociedade e na difusão de uma imagem 
degradante das mulheres; sublinha que o 
papel da Comissão e dos 
Estados-Membros neste domínio, quer a 
nível interno como externo da União 
Europeia, deve ter em conta o combate à 
violência exercida sobre as mulheres em 
todas as suas formas – física, psicológica, 
social, económica – mas também a 
promoção de uma educação não sexista 
dos rapazes e das raparigas e isto desde a 
mais tenra idade, assim como à luta 
contra os estereótipos de género; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/14 

Alteração   14 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º 183-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 183-A Condena firmemente a 
incapacidade revelada pela União 
Europeia, pelos seus Estados-Membros e 
pelos países parceiros de garantir o direito 
de asilo e de salvamento no mar; 
denuncia os acordos de readmissão, 
nomeadamente pelo facto de a sua 
conclusão condicionar a conclusão de 
outros acordos, incluindo os acordos de 
desenvolvimento com os países terceiros; 
considera que estas políticas de migração 
são reveladoras dos preconceitos 
relativamente às populações dos países do 
Sul; solicita uma política de liberalização 
de vistos em relação aos nacionais dos 
países do Sul e, em especial, dos países em 
transição democrática, como a Tunísia, 
bem como a implementação de políticas 
de reinstalação em todos os 
Estados-Membros; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Alteração   15 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 

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.º 193-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 193-A Exorta a UE e os seus 
Estados-Membros a tornarem os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
uma prioridade absoluta no âmbito das 
suas políticas internas e das suas relações 
com países terceiros; salienta que estes 
objetivos, nomeadamente no que respeita 
à erradicação da pobreza, ao acesso à 
educação para todos e à igualdade entre 
homens e mulheres, só poderão ser 
alcançados através da criação e do 
reforço de serviços públicos acessíveis a 
todos; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Alteração   16 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º 183-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

183. Manifesta a sua indignação 
relativamente ao número de mortes no Mar 

Mediterrâneo, 3 000, segundo estimativas 
da Organização Internacional para a 

Migração, no seu relatório "Viagens 
Fatais" para o ano de 2013, tornando esta a 

região mais mortal do mundo para a 
migração ilegal; manifesta a sua profunda 

preocupação com os relatos de violações 
dos direitos humanos de migrantes e 

requerentes de asilo no seu percurso para a 

UE; apela à União e aos Estados-Membros 
para que cooperem com a ONU, os 
mecanismos regionais, os governos e as 
ONG, por forma a resolver estas questões; 
destaca a necessidade urgente de elaborar 
políticas mais sólidas, mais solidárias e 
mais integradas a nível da União para 
fazer face aos problemas prementes 
relacionados com migrantes, refugiados e 
requerentes de asilo de forma 
consentânea com o Direito internacional 
em matéria de direitos humanos e a 
dignidade humana fundamental, 
apelando à UE para que introduza um 
sistema comum europeu de asilo e 
garanta a adoção de normas comuns 
eficazes nos processos de acolhimento em 
toda a União, a bem da proteção de 
menores não acompanhados e das pessoas 

183. Manifesta a sua indignação 
relativamente ao número de mortes no Mar 

Mediterrâneo, 3 000, segundo estimativas 
da Organização Internacional para a 

Migração, no seu relatório "Viagens 
Fatais" para o ano de 2013, tornando esta a 

região do mundo mais mortal para a 
migração ilegal; manifesta a sua profunda 

preocupação com as violações dos direitos 
humanos de migrantes e requerentes de 

asilo no seu percurso para a UE; apela à 
União e aos seus Estados-Membros para 
que adotem por fim as medidas 
necessárias para prestar auxílio aos 
migrantes em situação de perigo e 
ponham termo à catástrofe; recorda à 
União e aos seus Estados-Membros as 
suas obrigações internacionais em 
matéria de busca e salvamento no mar; 
lembra a necessidade de respeitar o 
princípio da não repulsão em águas 
europeias e internacionais, tal como 
sustenta o Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem; recorda o compromisso da 
Comissão de adotar uma verdadeira 
abordagem europeia global da migração, 
apresentando propostas para desenvolver 
meios seguros e legais de obter proteção 
na Europa; salienta a importância de 
criar vistos humanitários em tempo útil, 
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mais vulneráveis; convida a VP/AR, o 
Comissário da Migração e dos Assuntos 
Internos e o SEAE a reforçarem a 
cooperação e partilha equitativa de 
encargos entre Estados-Membros, 
nomeadamente no que toca ao 
acolhimento e à reinstalação de 
refugiados e à colaboração com os 
serviços de busca e salvamento na 
assistência prestada aos migrantes em 
situação de perigo no mar, quando tentam 
chegar às costas da UE; lembra a 
necessidade de respeitar o princípio da 
não repulsão em águas europeias e 
internacionais, tal como sustenta o 
TEDH; recorda o compromisso assumido 
pela Comissão no sentido de desenvolver 
canais adequados de migração legal; 
apela aos Estados-Membros para que 

implementem por completo o pacote 

comum da UE relativo ao asilo, aprovado 

recentemente, e a legislação comum no 

domínio da migração; apela aos 
Estados-Membros para que participem 
nos programas de reinstalação e 
promovam o desenvolvimento dos 
programas de proteção regional na 
maioria das áreas afetadas; destaca a 
necessidade de combater as causas da 
migração ilegal; insta o SEAE e os 
Estados-Membros a dedicarem uma 
atenção mais detalhada aos países em que 
se inicia o tráfico ou o contrabando de 
pessoas, aos países de passagem e aos 
países de destino; apela à VP/AR e aos 
Estados-Membros para que continuem a 
reforçar a dimensão externa da União, 
trabalhando em conjunto com os países 
de origem e de trânsito, designadamente 
com os países parceiros, em particular da 
região mediterrânica, suscitando 
sistematicamente estas questões no 
diálogo político com os países visados e 
em declarações públicas e promovendo ao 
máximo a cooperação com estes países, 
por forma a desmantelar as redes de 
tráfico ilícito de migrantes e a combater 
as máfias ilegais que auferem lucros com 

bem como de desenvolver novos meios de 
migração legal, a fim de que as pessoas 
não continuem a ser obrigadas a arriscar 
a vida para chegar à Europa; frisa a 
urgência de que se reveste a elaboração 
de políticas mais solidárias a nível da 
União e dos Estados-Membros; apela aos 
Estados-Membros para que implementem 

por completo o pacote comum da UE 

relativo ao asilo, aprovado recentemente, e 

a legislação comum no domínio da 

migração; insta a Comissão a incentivar 
os Estados-Membros a participar mais 
ativamente nos programas de 
reinstalação; opõe-se firmemente a que a 
luta contra o tráfico e a passagem ilícita 
de pessoas sirva de moeda de troca entre a 
União, os Estados-Membros e os países 
terceiros; recorda que esta cooperação 
não deve ser feita em detrimento do 
direito efetivo de homens, mulheres e 
crianças de procurarem proteção na 
União, nem contribuir para o aumento 
das violações dos direitos fundamentais 
dos migrantes e dos requerentes de asilo; 
manifesta, neste sentido, uma profunda 
inquietação quanto ao reforço da 
colaboração com países terceiros e, em 
particular, com os países do Corno de 
África no quadro do processo de Cartum; 
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o tráfico de pessoas; 

Or. fr 


