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21.2.2018 A8-0025/37 

Alteração  37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  17-A. Apela a que os pedidos de asilo 

sejam apresentados nas embaixadas dos 

Estados-Membros nos países de origem 

dos requerentes de asilo e tratados pelas 

autoridades nacionais competentes, ou em 

centros de receção centralizados que 

devem ser criados sob os auspícios da UE 

ou do ACNUR; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Alteração  38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  19-B. Chama a atenção para a 

necessidade de fazer a distinção entre 

vítimas de perseguição política e 

refugiados (de guerra) que, 

imediatamente antes da sua chegada à 

União enfrentavam perigos reais 

decorrentes da guerra, por uma lado, e 

migrantes em situação irregular, por 

outro; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Alteração  39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  18-A. Convida os Estados-Membros e a 

Comissão a assumirem um compromisso 

firme relativamente à luta contra a 

intolerância religiosa e a violência contra 

cristãos, bem como a documentarem mais 

detalhadamente casos de discriminação e 

violência contra refugiados cristãos; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Alteração  40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Insta a UE e os seus Estados-

Membros a colocarem a solidariedade e o 

respeito pelos direitos fundamentais dos 

migrantes e dos requerentes de asilo no 

cerne das políticas de migração da UE; 

20. Insta a UE e os seus Estados-

Membros a colocarem a solidariedade e o 

respeito pelos direitos fundamentais dos 

migrantes e dos requerentes de asilo no 

cerne das políticas de migração da UE; 

convida os governos dos 

Estados-Membros a centrarem-se nos 

problemas verdadeiramente importantes 

ao abordarem a questão da crise dos 

refugiados; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Alteração  41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-A. Convida os Estados-Membros a 

introduzir procedimentos mais céleres e 

mais eficazes de regresso dos requerentes 

de asilo cujos pedidos tenham sido 

recusados; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Alteração  42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  23-A. Salienta que uma característica 

importante da soberania nacional de 

todos os Estados-Membros consiste na 

sua capacidade para determinar de forma 

autónoma o tipo de imigração e a 

respetiva ordem de grandeza; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Alteração  43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  37-A. Considera alarmante o facto de o 

conceito de «hate speech» ser cada vez 

mais invocado e instrumentalizado por 

alguns grupos minoritários para colocar 

limites inaceitáveis a manifestações 

legítimas de liberdade de expressão, 

liberdade de religião e liberdade de 

consciência;  

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Alteração  44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 48-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  48-A. Recorda que o direito fundamental 

à objeção de consciência está consagrado 

no artigo 10.º, n.º 2, da Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE e que a prática da 

objeção de consciência está 

suficientemente regulamentada nos 

Estados-Membros da UE por um quadro 

jurídico e político exaustivo e claro; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Alteração  45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Incentiva a inclusão nos programas 

escolares de formação sobre o valor da 

tolerância, a fim de fornecer às crianças as 

ferramentas necessárias para identificarem 

todas as formas de discriminação, quer 

sejam de natureza antimuçulmana, 

antissemítica, antiafricana, anticigana, 

anti-LGBTI, quer sejam dirigidas contra 

qualquer outra minoria; 

59. Incentiva a inclusão nos programas 

escolares de formação sobre o valor da 

tolerância, a fim de fornecer às crianças as 

ferramentas necessárias para identificarem 

todas as formas de discriminação, quer 

sejam de natureza antimuçulmana, 

antissemítica, antiafricana, anticigana, 

anti-LGBTI, quer sejam dirigidas contra 

qualquer outra minoria; recorda que a 

responsabilidade principal pela educação 

de uma criança recai, em primeiro lugar, 

sobre os seus pais; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Alteração  46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 59-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  59-A. Considera que, no domínio dos 

direitos da criança, há que ter plenamente 

em consideração a primazia do papel de 

orientação que a mãe e o pai partilham 

relativamente aos seus filhos e a sua 

posição única e privilegiada no que 

respeita à proteção do interesse superior 

da criança; salienta, além disso, que o 

desenvolvimento harmonioso e integral da 

personalidade da criança e a proteção da 

sua integridade psicológica devem ser 

objeto de atenção especial; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Alteração  47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  75-A. Convida os Estados-Membros a 

adotarem medidas específicas destinadas 

a assegurar que as mulheres tenham um 

acesso justo aos sistemas de saúde pública 

- nomeadamente a cuidados de saúde 

primários, incluindo a proteção das 

mulheres grávidas, em licença de 

maternidade ou em amamentação e dos 

seus filhos, antes e depois do nascimento - 

e também a cuidados de saúde 

ginecológicos e obstétricos, como definido 

pela Organização Mundial de Saúde;  

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Alteração  48 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 85-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  85-A. Salienta que a execução da 

política em matéria de direitos 

fundamentais deve respeitar as 

competências da União Europeia, das 

suas agências e dos Estados-Membros; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Alteração  49 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 48-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  48-B. Recorda que «na grande maioria 

dos Estados membros do Conselho da 

Europa a prática da objeção de 

consciência está suficientemente 

regulamentada; observa ainda que existe 

um quadro jurídico e político claro e 

exaustivo que rege a prática da objeção de 

consciência por parte dos prestadores de 

cuidados de saúde, assegurando o 

respeito, a proteção e a salvaguarda dos 

interesses e dos direitos dos indivíduos 

que procuram serviços médicos legais»1; 

 __________________________ 

1 Resolução da APCE 1763 (2010), n.º 3. 

Or. en 

 

 


