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7.12.2018 A8-0423/1 

Alteração  1 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Entende que as incidências 

financeiras da proposta requerida deverão 

ser cobertas pelo orçamento geral da 

União como expressão concreta do 

princípio da solidariedade e da partilha 

equitativa de responsabilidades, incluindo 

as suas implicações financeiras, entre os 

Estados-Membros, em conformidade com 

o artigo 80.º do TFUE; 

6. Entende que os Estados-Membros 

que pretendam emitir vistos humanitários 

devem ser responsáveis por todas as 

incidências financeiras decorrentes da 

autorização da entrada de pessoas no 

território do Estado-Membro; reitera que 

os Estados-Membros devem continuar a 

ser responsáveis por tais pessoas quando 

estas saem do Estado-Membro que emitiu 

o visto humanitário e se deslocam para 

outro Estado-Membro; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/2 

Alteração  2 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– prever um apoio financeiro significativo 

a partir do Fundo de Gestão Integrada 

das Fronteiras a ser disponibilizado aos 

Estados-Membros para a sua aplicação, 

 

 

Suprimido 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/3 

Alteração  3 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– prever que um Estado-Membro que 

emita um visto humanitário tenha acesso 

à mesma compensação através do Fundo 

para o Asilo e a Migração que um Estado 

Membro que receba um refugiado no 

âmbito do Quadro de Reinstalação da 

União, 

Suprimido 

Or. en 

 

 


