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9.12.2015 A8-0344/7 

Alteração  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 54-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  54-A. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

os países terceiros; destaca, não obstante, 

o insucesso da introdução destas 

cláusulas nos acordos comerciais com os 

países terceiros, na medida em que estes 

acordos podem mesmo ter conduzido à 

violação dos direitos económicos e sociais 

fundamentais e, designadamente, ao 

empobrecimento das populações em causa 

e à monopolização dos recursos por 

empresas transnacionais; considera, além 

disso, ser necessário prever mecanismos 

de controlo ex ante, que intervenham 

antes da conclusão dos acordos-quadro e 

que, como elementos fundamentais desses 

acordos, condicionem a sua conclusão, 

bem como prever mecanismos de controlo 

ex post que permitam tirar consequências 

concretas das violações das referidas 

cláusulas, indo até à suspensão dos 

acordos em causa; considera que, além 

destas cláusulas, é necessário estabelecer 

novas formas de cooperação que 

permitam o desenvolvimento económico e 

social dos países terceiros em função das 

necessidades das populações; 
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Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Alteração  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 57-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  57-A. Reafirma que as atividades das 

empresas da UE que operam nos países 

terceiros devem respeitar plenamente as 

normas internacionais relativas aos 

direitos humanos; solicita, neste contexto, 

aos Estados-Membros que zelem por que 

as empresas sujeitas ao seu direito 

nacional não se dispensem de respeitar os 

direitos humanos e as normas sociais, 

sanitárias e ambientais que lhes são 

aplicáveis, quando se instalam ou 

exercem as suas atividades num país 

terceiro; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a adotar as medidas 

necessárias contra as empresas europeias 

que não respeitem estas normas ou que 

não indemnizem de forma satisfatória as 

vítimas de violações dos direitos humanos 

por que essas empresas sejam direta ou 

indiretamente responsáveis;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Alteração  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 63-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  63-A. Lamenta o modo como a crise 

financeira e económica e a crise da dívida 

soberana, bem como as restrições 

orçamentais adotadas tiveram um impacto 

negativo nos direitos económicos, civis, 

sociais e culturais das pessoas, agravando 

muitas vezes o desemprego, a pobreza e a 

precariedade das condições de vida e de 

trabalho, bem como a exclusão e o 

isolamento, nomeadamente nos países que 

adotaram os programas de ajustamento 

económico; salienta o facto de a ONU ter 

criticado repetidamente a gestão da 

questão da dívida e das suas 

consequências em matéria de direitos 

humanos pelas instituições europeias; 

deplora o facto de a quase totalidade dos 

Estados-Membros não ter votado a favor 

da resolução das Nações Unidas, de 10 de 

setembro de 2015, que reconhece, 

nomeadamente, o direito de os Estados 

restruturarem a sua dívida soberana; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Alteração  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 67-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  67-A. Toma nota do documento de 

orientação sobre a luta contra o 

terrorismo elaborado pelo SEAE e pela 

Comissão e aprovado pelo Conselho; 

lamenta que as políticas de luta contra o 

terrorismo sirvam de pretexto para só 

introduzir políticas puramente 

repressivas, que são aplicáveis a todos os 

cidadãos e que violam os direitos e as 

liberdades fundamentais; solicita a 

introdução de vertentes preventivas 

importantes e expressa preocupação com 

a pouca atenção dada aos mecanismos de 

controlo independentes; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Alteração  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 69-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  69-A. Recorda que a crise dos refugiados 

é um problema mundial, que o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados regista atualmente 60 milhões 

de refugiados e de deslocados no mundo; 

expressa a sua solidariedade para com o 

elevado número de refugiados e migrantes 

que sofrem graves violações dos direitos 

humanos e fogem dos conflitos, de 

regimes repressivos, de zonas de não 

direito e de miséria; condena o facto de 

eles serem vítimas de repressões violentas 

das redes de imigração clandestina e de 

tráfico de seres humanos nas quais 

algumas autoridades públicas têm 

responsabilidades diretas e indiretas; 

relembra que a União e os seus 

Estados-Membros têm uma parte de 

responsabilidade na guerra, no caos, na 

miséria económica, na fome e na morte 

dos refugiados e dos migrantes que 

tentam escapar a essa realidade; 

manifesta igualmente profunda 

consternação perante a trágica perda de 

vidas de pessoas que procuram asilo na 

União; adverte a União e os seus 

Estados-Membros contra a construção de 

muros que contribuem para alimentar a 
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atividade do contrabando de seres 

humanos e lamenta a insuficiência das 

vias de acesso seguro e legal ao território 

da UE; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Alteração  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Salienta a necessidade urgente de 

combater as causas subjacentes aos fluxos 

migratórios e, por conseguinte, de lidar 

com a dimensão externa da crise dos 

refugiados, inclusive através de soluções 

sustentáveis para os conflitos existentes 

na nossa vizinhança, desenvolvendo a 

cooperação e parcerias com os países 

terceiros afetados e através das políticas 

externas da UE; sublinha a necessidade de 

uma abordagem abrangente e baseada nos 

direitos humanos para a migração e insta a 

UE a reforçar a sua colaboração com as 

Nações Unidas e as suas agências, assim 

como com as organizações regionais, os 

governos e as ONG com vista a dar 

resposta às causas subjacentes aos fluxos 

migratórios e a melhorar a situação nos 

campos de refugiados próximos das zonas 

de conflitos; reitera o seu apelo para que 

a UE assegure que os acordos de 

cooperação e readmissão com países 

terceiros respeitem as normas 

internacionais; recorda que uma 
estratégia global em matéria de migrações 

está estreitamente relacionada com as 

políticas de ajuda humanitária e de 

desenvolvimento, incluindo a criação de 

70. Salienta que a atual crise tem de 

encontrar respostas com base nos 

princípios da solidariedade e numa 

estratégia global que favoreça uma 

migração legal e segura no pleno respeito 

dos direitos humanos e dos valores 

fundamentais; insta a União Europeia e 

os seus Estados-Membros a promover a 

paz e a rejeitar as intervenções violentas; 
sublinha a necessidade de uma estratégia 

global baseada nos direitos humanos para a 

migração e insta a UE a colaborar com as 

Nações Unidas, as organizações regionais, 

as autoridades nacionais e as ONG; 

lembra que esta estratégia global também 

passa pela ajuda humanitária e pela ajuda 

para o desenvolvimento; 
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corredores humanitários e a emissão de 

vistos humanitários, bem como com 

outras políticas externas; regista a 

operação da Força Naval liderada pela 

UE no Mediterrâneo (EUNAVFOR Med) 

contra os contrabandistas e os traficantes 

que atuam no Mediterrâneo; salienta 

também a necessidade urgente de 

desenvolver políticas mais fortes a nível 

da União para fazer face aos problemas 

prementes relacionados com migrantes e 

refugiados e encontrar um mecanismo 

eficaz, justo e sustentável em matéria de 

partilha de encargos entre os Estados-

Membros; destaca as medidas propostas 

pela Comissão em 9 de setembro de 2015 

para lidar com a dimensão externa da 

crise dos refugiados, como por exemplo a 

revisão prevista do Regulamento de 

Dublin; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Alteração  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Apela à UE e aos Estados-Membros 

para que, através das políticas externas, 

intensifiquem o seu apoio à luta contra o 

tráfico de seres humanos, com especial 

incidência na proteção das vítimas e, 

sobretudo, dos menores; considera 

vivamente que a UE deve reforçar a 

cooperação com países terceiros e outros 

intervenientes de relevo, a fim de realizar 

um intercâmbio de boas práticas e 

contribuir para o desmantelamento das 

redes internacionais de tráfico; reitera a 

necessidade de todos os Estados-Membros 

da UE aplicarem a Diretiva relativa à 

prevenção e luta contra o tráfico de seres 

humanos e à proteção das vítimas 
1
e a 

Estratégia da União Europeia para a 

Erradicação do Tráfico de Seres 

Humanos 2012-2016
2
; 

71. Manifesta a sua preocupação com a 

multiplicação das negociações relativas à 

política migratória que ligam o 

desenvolvimento com acordos de 

readmissão e de regresso; condena, 

particularmente, as negociações em curso 

com países que desafiam abertamente o 

respeito dos direitos humanos, como a 

Turquia, o Sudão e a Eritreia; solicita a 

suspensão de todos os acordos de 

readmissão com os países que não 

respeitem os direitos humanos 

fundamentais; rejeita todas as tentativas 

de externalização das políticas migratórias 

da União Europeia; condena, neste 

contexto, as propostas dos 

Estados-Membros e da Comissão de 

criação de centros de processamento de 

pedidos de asilo ou de detenção nos países 

terceiros; convida os Estados-Membros a 

respeitar o princípio internacional de não 

repulsão dos requerentes de asilo; insta a 

que sejam tomadas medidas específicas 

para assegurar a proteção das populações 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PT:PDF 

2
 https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_201

2-2016_1.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PT:PDF
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
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vulneráveis e, nomeadamente, das pessoas 

com deficiência, dos menores não 

acompanhados e das mulheres jovens; 

Or. fr 


