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2.9.2015 A8-0230/2015 

Alteração  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 46-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 46-A. Condena todas as formas de 

violência e discriminação cometidas no 

território da União Europeia e 

manifesta-se preocupado perante o 

respetivo aumento; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a assumirem 

compromissos políticos específicos no 

sentido de combater todas as formas de 

racismo, incluindo o antissemitismo, a 

islamofobia, a afrofobia e a hostilidade 

relativa à comunidade cigana; 

Or. fr 



 

AM\1071414PT.doc  PE565.784v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

2.9.2015 A8-0230/5 

Alteração  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 116 

 

Proposta de resolução Alteração 

116. Lamenta a trágica e incessante perda 

de vidas humanas no Mediterrâneo e o 

papel desempenhado por traficantes e 

contrabandistas, que privam os migrantes 

dos seus direitos fundamentais; salienta 

que a União Europeia e os Estados-

Membros devem despender mais esforços 

para evitar mais tragédias no mar; insta a 

UE e os seus Estados-Membros a 

colocarem a solidariedade e o respeito dos 

direitos fundamentais dos migrantes e dos 

requerentes de asilo no centro das políticas 

de migração da UE, nomeadamente:  

  

116.  Condena o facto de muitos 

requerentes de asilo e migrantes que 

tentam chegar à União Europeia 

continuarem a perder a vida no 

Mediterrâneo, bem como o papel 

desempenhado por traficantes e passadores, 

que privam os migrantes dos seus direitos 

fundamentais; salienta que a União 

Europeia e os Estados-Membros devem 

tomar medidas fortes e vinculativas para 

evitar mais tragédias no mar; insta a UE e 

os seus Estados-Membros a colocarem a 

solidariedade e o respeito dos direitos 

fundamentais dos migrantes e dos 

requerentes de asilo no centro das políticas 

de migração da UE, nomeadamente: 

- salienta a necessidade de integrar os 

direitos fundamentais em todos os aspetos 

das políticas de migração da UE e de 

proceder a uma avaliação aprofundada do 

impacto sobre os direitos fundamentais dos 

migrantes de todos os mecanismos e 

medidas em matéria de migração, asilo e 

controlo das fronteiras; em particular, insta 

os Estados-Membros a respeitarem os 

direitos dos migrantes vulneráveis; 

- salienta a necessidade de integrar os 

direitos fundamentais em todos os aspetos 

das políticas de migração da UE e de 

proceder a uma avaliação aprofundada do 

impacto sobre os direitos fundamentais dos 

migrantes de todos os mecanismos e 

medidas em matéria de migração, asilo e 

controlo das fronteiras; em particular, insta 

os Estados-Membros a respeitarem os 

direitos dos migrantes vulneráveis; 

- frisa a necessidade de uma abordagem 

holística da UE que reforce a coerência das 

suas políticas internas e externas; encoraja 

- frisa a necessidade de uma abordagem 

holística da UE que reforce a coerência das 

suas políticas internas e externas; encoraja 
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a UE e os Estados-Membros a colocarem o 

respeito dos direitos dos migrantes no 

âmago dos acordos de cooperação bilateral 

ou multilateral com países terceiros, 

incluindo os acordos de readmissão, as 

parcerias de mobilidade e os acordos de 

cooperação técnica; 

a UE e os Estados-Membros a colocarem o 

respeito dos direitos dos migrantes no 

âmago dos acordos de cooperação bilateral 

ou multilateral com países terceiros, 

incluindo os acordos de readmissão, as 

parcerias de mobilidade e os acordos de 

cooperação técnica; 

- relembra os Estados-Membros das 

obrigações internacionais que assumiram 

de socorrer as pessoas em perigo no mar;  

- relembra os Estados-Membros das 

obrigações internacionais que assumiram 

de socorrer as pessoas em perigo no mar; 

- exorta os Estados-Membros a revogarem 

ou reverem toda a legislação que 

criminalize as pessoas que prestam 

assistência a migrantes em perigo no mar; 

- exorta os Estados-Membros a revogarem 

ou reverem toda a legislação que 

criminalize as pessoas que prestam 

assistência a migrantes em perigo no mar; 

- sublinha o direito fundamental a procurar 

asilo; exorta a UE e os Estados-Membros a 

preverem e afetarem recursos suficientes 

para a criação de novas vias e canais de 

entrada legal na União Europeia para os 

requerentes de asilo, de modo a reduzir os 

riscos associados às tentativas de entrada 

ilegal e combater os abusos cometidos 

pelas redes de tráfico humano e de entrada 

ilegal, que lucram quando os migrantes 

correm perigo de vida e são explorados 

para fins sexuais e laborais; 

- sublinha o direito fundamental a procurar 

asilo; exorta a UE e os Estados-Membros a 

preverem e afetarem recursos suficientes 

para a criação de novas vias e canais de 

entrada legal na União Europeia para os 

requerentes de asilo, de modo a reduzir os 

riscos associados às tentativas de entrada 

ilegal e combater os abusos cometidos 

pelas redes de tráfico humano e de entrada 

ilegal, que lucram quando os migrantes 

correm perigo de vida e são explorados 

para fins sexuais e laborais; 

- incita todos os Estados-Membros a 

participarem nos programas de reinstalação 

da UE e encoraja o recurso aos vistos 

humanitários; 

- incita todos os Estados-Membros a 

participarem nos programas de reinstalação 

da UE e encoraja o recurso aos vistos 

humanitários; 

- insta os Estados-Membros a garantirem 

condições de acolhimento condignas, em 

conformidade com a legislação aplicável 

em matéria de direitos fundamentais e 

asilo, com especial atenção às pessoas 

vulneráveis, e a reduzirem o risco de 

exclusão social dos requerentes de asilo; 

insta a Comissão a monitorizar atentamente 

a aplicação do Sistema Europeu Comum de 

Asilo (SECA) e, em especial, da 

Diretiva 2013/21/UE, dando particular 

atenção aos requerentes de asilo que 

necessitam de garantias processuais 

- insta os Estados-Membros a garantirem 

condições de acolhimento condignas, em 

conformidade com a legislação aplicável 

em matéria de direitos fundamentais e 

asilo, com especial atenção às pessoas 

vulneráveis, e a reduzirem o risco de 

exclusão social dos requerentes de asilo; 

insta a Comissão a monitorizar atentamente 

a aplicação do Sistema Europeu Comum de 

Asilo (SECA) e, em especial, da 

Diretiva 2013/21/UE, dando particular 

atenção aos requerentes de asilo que 

necessitam de garantias processuais 
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especiais; especiais; 

- apela ao estabelecimento de um sistema 

de asilo da UE eficaz e harmonizado, tendo 

em vista a distribuição justa dos 

requerentes de asilo pelos 

Estados-Membros; 

- apela ao estabelecimento de um sistema 

de asilo da UE eficaz e harmonizado, tendo 

em vista a distribuição justa dos 

requerentes de asilo pelos Estados-

Membros; 

- lamenta os relatos de casos de repulsão 

violenta ocorridos nas fronteiras externas 

da UE; recorda aos Estados-Membros que 

são obrigados a respeitar o princípio da não 

repulsão, tal como reconhecido pela 

Convenção de Genebra e o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, e que as 

expulsões coletivas são proibidas, nos 

termos do artigo 19.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais; insta a Comissão, as suas 

agências e os Estados-Membros a 

garantirem o cumprimento destas e de 

outras obrigações internacionais e 

europeias;  

- lamenta os relatos de casos de repulsão 

violenta ocorridos nas fronteiras externas 

da UE; recorda aos Estados-Membros que 

são obrigados a respeitar o princípio da não 

repulsão, tal como reconhecido pela 

Convenção de Genebra e o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, e que as 

expulsões coletivas são proibidas, nos 

termos do artigo 19.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais; insta a Comissão, as suas 

agências e os Estados-Membros a 

garantirem o cumprimento destas e de 

outras obrigações internacionais e 

europeias; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Alteração  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 116-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 116-A. Condena veementemente a 

incapacidade da União e dos seus 

Estados-Membros de chegarem a um 

acordo político e de conceberem uma 

resposta digna dos valores e dos 

princípios do Estado de Direito, da 

democracia e do respeito e da promoção 

dos direitos humanos, que ponha termo à 

trágica situação que migrantes, 

refugiados e requerentes de asilo vivem 

há anos, e reprova com a mesma 

veemência a sua resposta política, que 

privilegia uma abordagem cada vez mais 

assente na segurança e na repressão no 

âmbito da política da UE e dos respetivos 

Estados-Membros em matéria de 

migração, inclusive no tocante às 

condições de acolhimento e de concessão 

de asilo, simbolizada pela construção de 

muros e vedações e pela recusa em propor 

vias legais para entrar na União 

Europeia, o que faz com que muitos 

requerentes de asilo e muitos migrantes se 

vejam obrigados a recorrer a vias cada vez 

mais perigosas, arriscando a vida e 

ficando à mercê de passadores e de 

traficantes; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Alteração  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 116-B (novo)  

 

Proposta de resolução Alteração 

 116-B. Apela à interrupção das 

negociações de todos os acordos com 

países terceiros que não garantam a 

proteção dos refugiados e o respeito dos 

direitos fundamentais, como a Eritreia, o 

Sudão, a Somália, a Etiópia e o Egito, dos 

quais os refugiados fogem, bem como à 

suspensão do processo de Cartum e do 

processo de Rabat; solicita, além disso, a 

suspensão de quaisquer ajudas 

financeiras aos regimes egípcio e eritreu, 

no seguimento dos relatórios da ONU e 

das ONG sobre as violações dos direitos 

humanos nestes países;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Alteração  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 116-C (novo)  

 

Proposta de resolução Alteração 

 116-C. Solicita à União e aos seus 

Estados-Membros que adotem as medidas 

legislativas necessárias para aplicar o 

princípio da solidariedade nos termos em 

que está consagrado no artigo 80.º do 

TFUE; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Alteração  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 117-A (novo)  

 

Proposta de resolução Alteração 

 117-A. Solicita a suspensão dos atuais 

acordos de readmissão e das negociações 

relativas a novos acordos de readmissão, 

enquanto a sua avaliação não tiver sido 

concluída; insta a Comissão a dar um 

seguimento concreto ao seu relatório 

crítico sobre os acordos e as medidas de 

readmissão da UE estabelecidos com 

países terceiros, publicado em 2011; 

condena o facto de a celebração de 

acordos de liberalização de vistos ou de 

parceria com países terceiros estar cada 

vez mais condicionada à celebração de 

um acordo de readmissão; 

Or. fr 



 

AM\1071414PT.doc  PE565.784v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

2.9.2015 A8-0230/10 

Alteração  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 135 

 

Proposta de resolução Alteração 

135. Lamenta a forma como a crise 

financeira, económica e da dívida 

soberana, juntamente com as restrições 

orçamentais impostas, tiveram um 

impacto negativo nos direitos económicos, 

civis, sociais e culturais, levando muitas 

vezes a um aumento do desemprego, da 

pobreza, da precariedade das condições de 

vida e de trabalho, assim como da 

exclusão e do isolamento, especialmente 

nos Estados-Membros em que foram 

adotados programas de ajustamento 

económico, e sublinha que uma nota 

recente do Eurostat aponta para o facto 

de um em quatro cidadãos europeus estar 

em risco de pobreza e de exclusão; 

135. Condena as políticas de austeridade 

adotadas e aplicadas em resposta às crises 

económicas e financeiras, sublinhando 

que tais políticas provocaram a violação e 

a degradação tanto dos direitos 

fundamentais, económicos, sociais e 

culturais, nomeadamente o direito ao 

emprego, à saúde, à proteção social, à 

educação e ao alojamento, como da 

legislação social e do trabalho, entre 

outros, e a diminuição dos salários e das 

pensões, aumentando, assim, as 

desigualdades, a pobreza, a precariedade, 

o emprego atípico, a exclusão e o 

isolamento, que assumem dimensões 

consideráveis e inaceitáveis nos países 

sujeitos à troica, aos memorandos da 

União e aos programas de ajustamento 

económico; salienta que, atualmente, um 

quarto dos cidadãos europeus está em 

risco de pobreza e de exclusão, tal como 

se assinala numa recente nota do 

Eurostat; salienta que as condições de 

vida bastante precárias afetam 

especialmente as crianças, as mulheres e 

os idosos, resultando em inúmeras 

privações e violações das liberdades e dos 

direitos fundamentais;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Alteração  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 135-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 135-A. Condena firmemente a destruição 

sem precedente dos direitos económicos e 

sociais, em particular nos países 

periféricos da UE, bem como a adoção e a 

aplicação de forma autoritária de medidas 

de austeridade que põem em causa o 

acesso universal aos direitos e privam, de 

facto ou de jure, certos grupos de pessoas, 

nomeadamente os migrantes e os 

requerentes de asilo, do acesso a vários 

direitos fundamentais; destaca que esta 

situação enfraquece ainda mais os 

alicerces das nossas sociedades e a 

democracia; condena as declarações de 

políticos com tendência para fazer destas 

populações, especialmente dos imigrantes, 

bodes expiatórios; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Alteração  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 137 

 

Proposta de resolução Alteração 

137. Sublinha que as instituições da UE, 

assim como os Estados-Membros que 

aplicam reformas estruturais nos respetivos 

sistemas sociais e económicos estão 

sempre obrigados a respeitar a Carta e as 

suas obrigações internacionais, tendo, por 

isso, de prestar contas pelas decisões que 

tomam; reitera o seu apelo para que 

alinhem os programas de ajustamento 

económico com os objetivos da UE 

indicados no artigo 151.º do TFUE, 

incluindo a promoção do emprego e a 

melhoria das condições de vida e de 

trabalho; reitera a necessidade de garantir 

um total controlo democrático, mediante o 

envolvimento efetivo dos parlamentos, 

sobre as medidas tomadas pelas 

instituições da UE e os Estados-Membros 

em resposta à crise;   

137. Sublinha que as instituições da UE, 

assim como os Estados-Membros que 

aplicam reformas estruturais nos respetivos 

sistemas sociais e económicos estão 

sempre obrigados a respeitar a Carta e as 

suas obrigações internacionais, tendo, por 

isso, de prestar contas pelas decisões que 

tomam e pelas suas consequências sociais 

e económicas; reitera o seu apelo para que 

adotem programas e medidas que 

permitam alcançar os objetivos da UE 

indicados no artigo 151.º do TFUE, 

incluindo a promoção do emprego e a 

melhoria das condições de vida e de 

trabalho; reitera a necessidade de garantir 

um total controlo democrático, mediante o 

envolvimento efetivo dos parlamentos, 

sobre as medidas tomadas pelas 

instituições da UE e os Estados-Membros 

em resposta à crise;  

Or. fr 

 

 


