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8.1.2020 A9-0051/2

Alteração 2
Thierry Mariani
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relatório anual de 2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da 
União Europeia nesta matéria 
(2019/2125(INI))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Chama a atenção para casos de 
perseguição e discriminação relacionados 
com a etnia, nacionalidade, classe social, 
casta, religião, crença, língua, idade, o 
sexo, a orientação sexual e a identidade de 
género, que continuam a ser frequentes em 
muitos países e sociedades; está seriamente 
preocupado com as respostas cada vez 
mais intolerantes e cheias de ódio dirigidas 
às pessoas que são vítimas destas violações 
dos direitos humanos; apela a que os 
autores dessas violações sejam 
responsabilizados;

11. Chama a atenção para casos de 
perseguição e discriminação relacionados 
com a etnia, nacionalidade, classe social, 
casta, religião, crença, língua, idade, sexo e 
orientação sexual, que continuam a ser 
frequentes em muitos países e sociedades; 
está seriamente preocupado com as 
respostas cada vez mais intolerantes e 
cheias de ódio dirigidas às pessoas que são 
vítimas destas violações dos direitos 
humanos; apela a que os autores dessas 
violações sejam responsabilizados;

Or. en



AM\1196057PT.docx PE643.454v01-00

PT Unida na diversidade PT

8.1.2020 A9-0051/3

Alteração 3
Thierry Mariani
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relatório anual de 2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da 
União Europeia nesta matéria
(2019/2125(INI))

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Faz notar que o número de pessoas 
deslocadas à força em 2018 ultrapassou os 
70 milhões, com 26 milhões de refugiados, 
41 milhões de pessoas deslocadas 
internamente e 3,5 milhões de requerentes 
de asilo10 ; observa, além disso, que 
existem cerca de 12 milhões de apátridas 
em todo o mundo; considera que as 
guerras, os conflitos, o terrorismo, a 
violência, a opressão política, a 
perseguição por motivos religiosos ou 
crenças, a pobreza, a insegurança alimentar 
e a escassez de água alimentam os riscos 
de novos conflitos e de novas deslocações 
de populações; reconhece que as 
consequências ambientais das alterações 
climáticas, como o acesso mais limitado a 
água potável, podem agravar a deslocação 
de populações;

12. Faz notar que o número de pessoas 
deslocadas à força em 2018 ultrapassou os 
70 milhões, com 26 milhões de refugiados, 
41 milhões de pessoas deslocadas 
internamente e 3,5 milhões de requerentes 
de asilo10 ; observa, além disso, que 
existem cerca de 12 milhões de apátridas 
em todo o mundo; considera que as 
guerras, os conflitos, o terrorismo, a 
violência, a opressão política, a 
perseguição por motivos religiosos ou 
crenças, a pobreza, a insegurança alimentar 
e a escassez de água alimentam os riscos 
de novos conflitos e de novas deslocações 
de populações; reconhece que as 
consequências ambientais das alterações 
climáticas, como o acesso mais limitado a 
água potável, podem agravar a deslocação 
de populações; sublinha a necessidade de 
apoiar um «direito de permanecer na sua 
própria pátria»; 

_________________ _________________
10ACNUR – Relatório «Global Trends 
2018» [Tendências globais 2018], 19 de 
junho de 2019.

10ACNUR – Relatório «Global Trends 
2018» [Tendências globais 2018], 19 de 
junho de 2019.
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8.1.2020 A9-0051/4

Alteração 4
Thierry Mariani
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relatório anual de 2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da 
União Europeia nesta matéria
(2019/2125(INI))

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca que a liberdade de opinião 
e de expressão, bem como o pluralismo dos 
meios de comunicação social, tanto em 
linha, como fora de linha, estão no cerne 
das sociedades democráticas resilientes; 
condena a utilização abusiva de objetivos 
legítimos, como a luta contra o terrorismo, 
a segurança do Estado e a aplicação da lei 
para limitar a liberdade de expressão; 
condena a propaganda e a desinformação 
dos meios de comunicação social contra 
as minorias; apela à criação das melhores 
salvaguardas possíveis contra os discursos 
de ódio e a radicalização, as campanhas 
de desinformação e a propaganda hostil, 
em especial as provenientes de Estados 
autoritários e de intervenientes não 
estatais, como os grupos terroristas, 
através da criação de um quadro jurídico 
a nível da UE e internacional para 
combater ameaças híbridas, 
nomeadamente a guerra cibernética e a 
guerra de informação, sem comprometer 
os direitos fundamentais; recorda que os 
meios de comunicação social devem 
refletir uma pluralidade de opiniões, bem 
como apoiar e respeitar o princípio da não 
discriminação; salienta, a este respeito, que 
as pessoas pertencentes a minorias devem 
ter acesso indiscriminado aos meios de 
radiodifusão, nomeadamente na sua própria 

14. Destaca que a liberdade de opinião 
e de expressão, bem como o pluralismo dos 
meios de comunicação social, tanto em 
linha, como fora de linha, estão no cerne 
das sociedades democráticas resilientes; 
condena a utilização abusiva de objetivos 
legítimos, como a luta contra o terrorismo, 
a segurança do Estado e a aplicação da lei 
para limitar a liberdade de expressão; 
recorda que os meios de comunicação 
social devem refletir uma pluralidade de 
opiniões, bem como apoiar e respeitar o 
princípio da não discriminação; salienta, a 
este respeito, que as pessoas pertencentes a 
minorias devem ter acesso indiscriminado 
aos meios de radiodifusão, nomeadamente 
na sua própria língua;
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língua;
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8.1.2020 A9-0051/5

Alteração 5
Thierry Mariani
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relatório anual de 2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da 
União Europeia nesta matéria
(2019/2125(INI))

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Regista a importância das suas 
resoluções sobre as violações dos direitos 
humanos, da democracia e do Estado de 
Direito e do trabalho da sua Subcomissão 
dos Direitos do Homem; recomenda 
vivamente que a Comissão e o SEAE 
intensifiquem a sua cooperação com a 
Subcomissão dos Direitos do Homem do 
Parlamento Europeu, para que esta possa 
participar no futuro plano de ação e 
acompanhar a sua aplicação; insta o 
SEAE a apresentar relatórios periódicos 
ao Parlamento sobre as medidas de 
acompanhamento tomadas no âmbito de 
todas as resolução urgentes e/ou das 
respetivas recomendações;

Suprimido

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/6

Alteração 6
Thierry Mariani
em nome do Grupo ID
Lars Patrick Berg

Relatório A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relatório anual de 2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da 
União Europeia nesta matéria
(2019/2125(INI))

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Insta a UE e os seus 
Estados-Membros a continuarem a forjar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, de forma a  introduzir mudanças 
positivas na liberdade de religião ou de 
crença, especialmente em zonas de conflito 
onde os grupos religiosos, como os cristãos 
no Médio Oriente, são mais vulneráveis; 
apoia totalmente a prática da UE de 
assumir a liderança em matéria de 
resoluções temáticas no Conselho dos 
Direitos Humanos e na Assembleia-Geral 
das Nações Unidas sobre a liberdade de 
religião ou crença;

43. Insta a UE e os seus 
Estados-Membros a continuarem a forjar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, de forma a  introduzir mudanças 
positivas na liberdade de religião ou de 
crença, especialmente em zonas de conflito 
onde os grupos religiosos são mais 
vulneráveis, assegurando, ao mesmo 
tempo, um apoio especial e duradouro aos 
cristãos no Médio Oriente e não 
assumindo quaisquer compromissos que 
possam prejudicar estas comunidades 
cristãs; apoia totalmente a prática da UE de 
assumir a liderança em matéria de 
resoluções temáticas no Conselho dos 
Direitos Humanos e na Assembleia-Geral 
das Nações Unidas sobre a liberdade de 
religião ou crença;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/7

Alteração 7
Thierry Mariani
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Relatório anual de 2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da 
União Europeia nesta matéria
(2019/2125(INI))

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, como as guerras, os conflitos, 
os regimes autoritários, a perseguição, as 
redes de migração irregular, o tráfico de 
seres humanos, o contrabando, a pobreza, a  
desigualdade económica e as alterações 
climáticas, e de encontrar soluções a longo 
prazo baseadas no respeito dos direitos 
humanos e da dignidade; sublinha que 
urge criar canais e vias legais para a 
migração e de facilitar o regresso 
voluntário, sempre que possível, 
nomeadamente em conformidade com o 
princípio da não repulsão;

56. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, como as guerras, os conflitos, 
os regimes autoritários, a perseguição, as 
redes de migração irregular, os incentivos 
à imigração, o tráfico de seres humanos, o 
contrabando, a pobreza, a desigualdade 
económica e as alterações climáticas, e de 
encontrar soluções a longo prazo baseadas 
no respeito dos direitos humanos e da 
dignidade, bem como para criar estruturas 
para os regressos voluntários;

Or. en


