
AM\1191416PT.docx PE642.989v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Assuntos Externos

2019/2125(INI)

28.10.2019

ALTERAÇÕES
227 - 487
Projeto de relatório
Isabel Wiseler-Lima
(PE641.241v02-00)

Direitos humanos e a democracia no mundo e a política da União Europeia 
nesta matéria – Relatório anual de 2018
(2019/2125(INI))



PE642.989v01-00 2/173 AM\1191416PT.docx

PT



AM\1191416PT.docx 3/173 PE642.989v01-00

PT

AM_Com_NonLegReport



PE642.989v01-00 4/173 AM\1191416PT.docx

PT

Alteração 227
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Insta a UE e os Estados-Membros a 
continuarem a acompanhar de perto os 
desenvolvimentos que afetam 
negativamente a governação e o espaço 
consagrado à sociedade civil em todo o 
mundo, bem como a reagirem de forma 
sistemática, recorrendo a todos os meios 
adequados, às políticas e às alterações 
legislativas introduzidas por governos 
autoritários, com vista a minar a 
governação com base em princípios 
democráticos fundamentais e a restringir o 
espaço da sociedade civil; entende que a 
sinergia entre a Comissão, o SEAE e o 
Parlamento deve ser reforçada em relação a 
esta matéria;

16. Insta a UE e os Estados-Membros a 
continuarem a acompanhar de perto, sem 
exceção, os desenvolvimentos que afetam 
negativamente a governação democrática e 
o espaço consagrado à sociedade civil em 
todo o mundo, bem como a reagirem de 
forma sistemática, recorrendo a todos os 
meios adequados, às políticas e às 
alterações legislativas introduzidas por 
governos autoritários, com vista a minar a 
governação com base em princípios 
democráticos fundamentais e a restringir o 
espaço da sociedade civil; entende que a 
sinergia entre a Comissão, o SEAE e o 
Parlamento deve ser reforçada em relação a 
esta matéria; louva o apoio inestimável 
que o Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos tem 
prestado às organizações da sociedade 
civil a nível mundial, continuando a 
representar o instrumento emblemático da 
União Europeia na aplicação da sua 
política externa em matéria de direitos 
humanos; insta ao reforço adicional do 
financiamento atribuído à sociedade civil 
e aos direitos humanos ao abrigo do 
instrumento mundial que lhe sucederá;

Or. en

Alteração 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta de resolução
N.º 16
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Proposta de resolução Alteração

16. Insta a UE e os Estados-Membros a 
continuarem a acompanhar de perto os 
desenvolvimentos que afetam 
negativamente a governação e o espaço 
consagrado à sociedade civil em todo o 
mundo, bem como a reagirem de forma 
sistemática, recorrendo a todos os meios 
adequados, às políticas e às alterações 
legislativas introduzidas por governos 
autoritários, com vista a minar a 
governação com base em princípios 
democráticos fundamentais e a restringir o 
espaço da sociedade civil; entende que a 
sinergia entre a Comissão, o SEAE e o 
Parlamento deve ser reforçada em relação 
a esta matéria;

16. Insta a UE e os Estados-Membros a 
continuarem a acompanhar de perto os 
desenvolvimentos que afetam 
negativamente a governação e o espaço 
consagrado à sociedade civil em todo o 
mundo, bem como a reagirem de forma 
sistemática, recorrendo a todos os meios 
adequados, às políticas e às alterações 
legislativas introduzidas por governos 
autoritários, com vista a minar a 
governação com base em princípios 
democráticos fundamentais e a restringir o 
espaço da sociedade civil;

Or. en

Alteração 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Insta a UE e os Estados-Membros a 
continuarem a acompanhar de perto os 
desenvolvimentos que afetam 
negativamente a governação e o espaço 
consagrado à sociedade civil em todo o 
mundo, bem como a reagirem de forma 
sistemática, recorrendo a todos os meios 
adequados, às políticas e às alterações 
legislativas introduzidas por governos 
autoritários, com vista a minar a 
governação com base em princípios 
democráticos fundamentais e a restringir o 
espaço da sociedade civil; entende que a 
sinergia entre a Comissão, o SEAE e o 
Parlamento deve ser reforçada em relação 
a esta matéria;

16. Insta a UE e os Estados-Membros a 
continuarem a acompanhar de perto os 
desenvolvimentos que afetam 
negativamente a governação e o espaço 
consagrado à sociedade civil em todo o 
mundo, bem como a reagirem de forma 
sistemática, recorrendo a todos os meios 
adequados, às políticas e às alterações 
legislativas introduzidas por governos 
autoritários, com vista a minar a 
governação com base em princípios 
democráticos fundamentais e a restringir o 
espaço da sociedade civil;
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Or. fr

Alteração 230
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Rejeita o facto de, em muitos 
países, ser negado às pessoas o direito a 
manifestarem-se pacificamente, através 
de medidas jurídicas, administrativas e 
outras, como a repressão das 
manifestações com o recurso à força, ao 
assédio e à detenção arbitrária; salienta 
que, em 2018, centenas de manifestantes 
pacíficos foram detidos, tendo muitos 
deles sofrido maus-tratos e detenções 
arbitrárias e sido obrigados a pagar 
pesadas multas em julgamentos em que 
estavam omissas as normas processuais 
mínimas; exige o respeito pelos direitos à 
liberdade de reunião, de associação e de 
expressão garantidos pelas normas 
internacionais e pelos tratados da ONU e 
insta os governos a não recorrerem à 
força contra manifestantes pacíficos;

Or. en

Alteração 231
Andrius Kubilius

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Lamenta que a decisão de permitir 
o regresso da Delegação da Federação da 
Rússia à Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa não tenha sido 
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articulada com um verdadeiro progresso 
no domínio dos direitos humanos na 
Rússia e nos territórios ocupados ou 
controlados pelas forças russas; recorda 
que a Rússia é obrigada a honrar os seus 
compromissos internacionais enquanto 
membro do Conselho da Europa;

Or. en

Alteração 232
Janina Ochojska

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Chama a atenção para a 
necessidade de manter o diálogo e a 
cooperação com as organizações não 
governamentais e com a sociedade civil, 
pois tal é crucial para o desenvolvimento 
satisfatório da democracia e dos direitos 
humanos, bem como para o respeito pelos 
mesmos;

Or. pl

Alteração 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Compromete-se a promover uma 
maior transparência dos processos 
democráticos, nomeadamente do 
financiamento de campanhas políticas e 
temáticas por diferentes intervenientes 
não estatais2-A;
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__________________
2-A Conclusões do Conselho sobre a 
democracia, adotadas pelo Conselho na 
sua 3720.ª reunião, realizada em 14 de 
outubro de 2019.

Or. en

Alteração 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura;

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, detenções 
arbitrárias, casos de tortura e assassinatos; 
insta ao apoio de ações que visem 
combater a impunidade e promover a 
responsabilização, em particular nas 
regiões onde as dinâmicas de impunidade 
recompensam aqueles a quem cabe a 
maior responsabilidade e enfraquecem as 
vítimas;

Or. en

Alteração 235
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 17
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Proposta de resolução Alteração

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura;

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias, casos de tortura e assassinatos; 
insta ao apoio de ações que visem 
combater a impunidade e promover a 
responsabilização, em particular nas 
regiões onde as dinâmicas de impunidade 
recompensam aqueles a quem cabe a 
maior responsabilidade e enfraquecem as 
vítimas;

Or. en

Alteração 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura;

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura, em particular 
contra pessoas pertencentes a minorias 
étnicas, raciais, religiosas, políticas ou 
culturais;

Or. en
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Alteração 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura;

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura; salienta 
igualmente que, nos conflitos, as minorias 
e os grupos marginalizados são 
frequentemente afetados com particular 
gravidade;

Or. en

Alteração 238
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura;

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura; salienta 
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igualmente que, nos conflitos, as minorias 
e os grupos marginalizados são 
frequentemente afetados com particular 
gravidade;

Or. en

Alteração 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura;

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura; salienta 
igualmente que, nos conflitos, as minorias 
e os grupos marginalizados são 
frequentemente afetados com particular 
gravidade;

Or. en

Alteração 240
Bert-Jan Ruissen

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 

17. Salienta a ligação entre o aumento 
das violações dos direitos humanos, a 
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impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura;

impunidade e a falta de responsabilização 
generalizadas nas regiões e nos países 
devastados por conflitos ou marcados por 
atos de intimidação, de discriminação e de 
assédio motivados por questões políticas, 
bem como por agressões, raptos, 
intervenções policiais violentas, detenções 
arbitrárias e casos de tortura; exorta a que 
a investigação em matéria de mecanismos 
de responsabilização a nível nacional 
aborde esta falta de responsabilização e 
contribua para a justiça, o diálogo e a 
reconciliação nesses países;

Or. en

Alteração 241
Isabel Wiseler-Lima

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Insta a UE e os seus Estados-
Membros a fazerem uso de todo o seu 
peso político para impedir que seja 
cometido qualquer ato que possa ser 
considerado genocídio, crime de guerra 
ou crime contra a humanidade, a darem 
uma resposta eficaz e coordenada nos 
casos em que ocorrem crimes desta 
natureza, a mobilizarem todos os recursos 
necessários para levar a tribunal todos os 
responsáveis por estes crimes, a prestarem 
assistência às vítimas e a apoiarem os 
processos de estabilização e de 
reconciliação; insta a comunidade 
internacional a criar instrumentos 
destinados a reduzir o fosso entre o alerta 
e a resposta para prevenir o surgimento, o 
ressurgimento e a escalada de conflitos 
violentos, como, por exemplo, o sistema de 
alerta precoce da UE;

Or. en
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Alteração 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Relembra as suas resoluções que 
denunciaram responsabilidades 
específicas no âmbito dos conflitos que, 
em 2018, resultaram na morte de centenas 
de crianças, provocada por ataques 
deliberados contra a população civil e 
infraestruturas humanitárias; insta os 
Estados-Membros da UE a absterem-se da 
venda de armas e de quaisquer 
equipamentos militares a todas as partes 
envolvidas nos conflitos;

Or. en

Alteração 243
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Relembra as suas resoluções que 
denunciaram responsabilidades 
específicas por conflitos que, em 2018, 
resultaram na morte de centenas de 
crianças, provocada por ataques 
deliberados contra a população civil e 
infraestruturas humanitárias;

Or. en

Alteração 244
Miguel Urbán Crespo
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Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Insta todos os Estados-Membros 
da UE a respeitarem rigorosamente o 
Código de Conduta da UE em matéria de 
exportações de armamento e, em 
particular, a cessarem toda e qualquer 
transferência de armamento e de 
equipamento de vigilância e de recolha de 
informações suscetível de ser utilizado por 
governos para a repressão de direitos 
humanos, em particular no contexto de 
um conflito armado; sublinha que alguns 
Estados-Membros da UE se encontram 
entre os maiores exportadores de 
armamento do mundo e considera 
fundamental aplicar e reforçar as normas 
internacionais em matéria de venda de 
armas, no sentido de assegurar que 
nenhum Estado-Membro da UE ou 
empresa europeia participe direta ou 
indiretamente numa escalada de violência 
e no financiamento de exércitos ou 
grupos envolvidos em violações dos 
direitos humanos; opõe-se firmemente a 
qualquer reorientação da PESC no 
sentido de uma maior militarização que se 
concentre unicamente no fortalecimento 
da OTAN e considera que as políticas 
europeias deveriam ser direcionadas 
unicamente para a paz e a resolução de 
conflitos;

Or. en

Alteração 245
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

17-A. Recorda que o critério n.º 2 da 
Posição Comum 944/2008/PESC obriga 
os Estados-Membros da UE a 
examinarem cada licença de exportação 
de armas em função do respeito pelos 
direitos humanos no país destinatário; 
lamenta os inúmeros casos de 
incumprimento deste critério por parte de 
Estados-Membros da UE; apela a uma 
reforma do processo de avaliação dos 
projetos de exportação de armas, 
nomeadamente através da introdução de 
uma avaliação dos riscos baseada na 
situação global do país em causa, 
instituindo, deste modo, o princípio da 
precaução; recomenda igualmente que 
sejam entabuladas conversações sobre o 
alargamento do critério n.º 2 de modo a 
incluir indicadores de governação 
democrática que poderiam ajudar a 
estabelecer salvaguardas adicionais 
contra as consequências negativas 
indesejadas das exportações de armas; 
insiste na necessidade de assegurar a 
plena transparência e a apresentação 
regular de relatórios pelos Estados-
Membros sobre as suas transferências de 
armas;

Or. en

Alteração 246
Bettina Vollath

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Condena com toda a veemência a 
guerra de agressão da Turquia, em 
violação do direito internacional, contra o 
norte e o leste da Síria e, especialmente, a 
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utilização de armas proibidas, bem como 
a cooperação do exército turco com 
milícias terroristas e a deslocação conexa 
de curdos, arménios, sírio-arménios e 
membros de outros grupos étnicos e 
religiosos da região; insta a UE a 
responder aos atos da Turquia com um 
rigoroso embargo de armamento e 
sanções económicas duras; neste sentido, 
insta a UE a exigir com determinação a 
retirada do exército de ocupação turco e 
das milícias a ele associadas da cidade de 
Afrin, bem como o regresso e a 
compensação da população deslocada 
em 2018;

Or. de

Alteração 247
Bettina Vollath

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Insta a comunidade internacional 
a reconhecer oficialmente, a nível político 
e internacional, os genocídios, como o 
cometido contra os iazidis em Sinjar, no 
Iraque, em agosto de 2014, e a 
proporcionar apoio e medidas para o 
tratamento judicial dos crimes e a 
reconstrução da região, bem como a 
assegurar, por exemplo através de missões 
de observação civis, que uma perseguição 
semelhante ao nível do genocídio no 
Iraque e na Síria será impossibilitada no 
futuro;

Or. de

Alteração 248
Urmas Paet
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Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 
adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; insta a 
Comissão e o SEAE a explorarem novas 
vias e a apresentarem novos instrumentos 
para ajudar as vítimas de violações do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos e do direito internacional 
humanitário a aceder à justiça internacional 
e a obter compensação e reparação;

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 
adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; exorta a 
UE e os seus Estados-Membros a 
incentivarem o conjunto dos Estados 
membros da ONU a ratificar e a aplicar o 
Estatuto de Roma do TPI, expressando a 
sua incredulidade perante os anúncios de 
retirada do Estatuto e as ameaças em 
fazê-lo; exorta também todos os 
signatários do Estatuto de Roma a 
coordenarem-se e a cooperarem com o 
TPI; insta a Comissão e o SEAE a 
explorarem novas vias e a apresentarem 
novos instrumentos para ajudar as vítimas 
de violações do direito internacional em 
matéria de direitos humanos e do direito 
internacional humanitário a aceder à justiça 
internacional e a obter compensação e 
reparação;

Or. en

Alteração 249
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 
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adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; insta a 
Comissão e o SEAE a explorarem novas 
vias e a apresentarem novos instrumentos 
para ajudar as vítimas de violações do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos e do direito internacional 
humanitário a aceder à justiça internacional 
e a obter compensação e reparação;

adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; insta à 
reafetação do financiamento existente no 
sentido de apoiar organizações que 
recolhem, mantêm e protegem provas – 
digitais ou de outro tipo – de crimes 
cometidos por quaisquer partes nestes 
conflitos, a fim de facilitar a sua acusação 
a nível internacional; insta os Estados-
Membros da UE e a Rede Genocídio da 
UE a apoiarem a equipa de investigação 
das Nações Unidas na recolha, 
conservação e armazenamento de provas 
de crimes cometidos pelo Estado Islâmico 
no Iraque, em particular o genocídio 
contra os cristãos e os iazidis; insta a 
Comissão e o SEAE a explorarem novas 
vias e a apresentarem novos instrumentos 
para ajudar as vítimas de violações do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos e do direito internacional 
humanitário a aceder à justiça internacional 
e a obter compensação e reparação;

Or. en

Alteração 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 
adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; insta a 
Comissão e o SEAE a explorarem novas 
vias e a apresentarem novos instrumentos 
para ajudar as vítimas de violações do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos e do direito internacional 

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 
adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; exorta a 
União e os seus Estados-Membros a 
prestarem um apoio constante às análises, 
investigações e decisões do TPI, bem 
como a tomarem as medidas necessárias 
para prevenir casos de não cooperação 
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humanitário a aceder à justiça internacional 
e a obter compensação e reparação;

com o TPI; insta a Comissão e o SEAE a 
explorarem novas vias e a apresentarem 
novos instrumentos para ajudar as vítimas 
de violações do direito internacional em 
matéria de direitos humanos e do direito 
internacional humanitário a aceder à justiça 
internacional e a obter compensação e 
reparação;

Or. fr

Alteração 251
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 
adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; insta a 
Comissão e o SEAE a explorarem novas 
vias e a apresentarem novos instrumentos 
para ajudar as vítimas de violações do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos e do direito internacional 
humanitário a aceder à justiça internacional 
e a obter compensação e reparação;

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 
adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; insta a 
Comissão e o SEAE a explorarem novas 
vias e a apresentarem novos instrumentos 
para ajudar as vítimas de violações do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos e do direito internacional 
humanitário a aceder à justiça internacional 
e a obter compensação e reparação, 
incluindo através do reforço da 
capacidade dos Estados-Membros, mas 
também de países terceiros, para 
aplicarem o princípio da jurisdição 
universal nos seus sistemas jurídicos 
nacionais;

Or. en
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Alteração 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 
adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; insta a 
Comissão e o SEAE a explorarem novas 
vias e a apresentarem novos instrumentos 
para ajudar as vítimas de violações do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos e do direito internacional 
humanitário a aceder à justiça internacional 
e a obter compensação e reparação;

18. Congratula-se com os esforços 
envidados pela União Europeia no sentido 
de promover a universalidade do Estatuto 
de Roma em 2018, por ocasião das 
comemorações do 20.º aniversário da sua 
adoção, e reafirma o seu apoio indefetível 
ao Tribunal Penal Internacional; insta a 
Comissão e o SEAE a explorarem novas 
vias e a apresentarem novos instrumentos 
para ajudar as vítimas de violações do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos e do direito internacional 
humanitário a aceder à justiça internacional 
e a obter compensação e reparação; 
observa que o direito internacional se 
encontra atualmente sob uma pressão 
grave e manifesta a sua preocupação pelo 
facto de, devido à sua ampla jurisdição, 
entre os 193 Estados membros das Nações 
Unidas apenas 122 serem membros do 
TPI e apenas 38 terem ratificado a 
alteração de Campala, que confere ao TPI 
o poder de julgar o crime de agressão;

Or. en

Alteração 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Está firmemente convicto de que o 
problema da impunidade emergiu 
claramente como questão fundamental e, 
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nesse sentido, insta o SEAE e a Comissão 
a incluírem uma estratégia ambiciosa 
neste âmbito no 3.º Plano de Ação da UE 
para os Direitos Humanos e a 
Democracia; nesse espírito, recomenda 
vivamente a criação de um observatório 
europeu em matéria de prevenção, 
responsabilização e luta contra a 
impunidade, que poderia servir para ligar 
os mecanismos de responsabilização 
existentes (por exemplo, sistemas de alerta 
precoce da UE, prevenção de genocídios, 
implementação do princípio da 
responsabilidade de proteger, processos de 
responsabilização e sistemas transitórios 
de justiça em situações de pós-conflito), 
acompanhar as resoluções do Parlamento 
sobre casos de violação dos direitos 
humanos, da democracia e do Estado de 
direito (denominadas resoluções urgentes, 
nos termos do artigo 144.º, anteriormente 
artigo 135.º, do seu Regimento), 
sensibilizar para situações não 
comunicadas e violações dos direitos 
humanos, incluindo as questões mais 
sensíveis (nomeadamente, assassinatos 
extrajudiciais e desaparecimentos 
forçados), colmatando o fosso entre 
mecanismos e vítimas e contribuindo para 
a implementação do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16, 
relativo à paz, à justiça e a instituições 
fortes e continuando a dar relevo e 
visibilidade ao empenho da UE neste 
âmbito;

Or. en

Alteração 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-A. Está firmemente convicto de que o 
problema da impunidade emergiu 
claramente como questão fundamental e, 
nesse sentido, insta o SEAE e a Comissão 
a incluírem uma estratégia ambiciosa 
neste âmbito no 3.º Plano de Ação da UE 
para os Direitos Humanos e a 
Democracia; nesse espírito, recomenda 
vivamente a criação de um observatório 
europeu em matéria de prevenção, 
responsabilização e luta contra a 
impunidade, que poderia servir para ligar 
os mecanismos de responsabilização 
existentes, tais como sistemas de alerta 
precoce da UE, prevenção de genocídios, 
implementação do princípio da 
responsabilidade de proteger, processos de 
responsabilização e sistemas transitórios 
de justiça em situações de pós-conflito; 
isto poderia servir igualmente para 
sensibilizar para situações não 
comunicadas e violações dos direitos 
humanos, incluindo as questões mais 
sensíveis, como assassinatos 
extrajudiciais e desaparecimentos 
forçados, colmatando o fosso entre 
mecanismos e vítimas e contribuindo para 
a implementação do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16, 
relativo à paz, à justiça e a instituições 
fortes. O observatório europeu em matéria 
de prevenção, responsabilização e luta 
contra a impunidade poderia continuar a 
dar relevo e visibilidade ao empenho da 
UE neste âmbito;

Or. en

Alteração 255
Urmas Paet

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-A. Condena firmemente todos os 
hediondos crimes e violações dos direitos 
humanos cometidos por intervenientes 
estatais e não estatais, nomeadamente 
contra cidadãos que exerçam 
pacificamente os seus direitos humanos; 
está horrorizado com o vasto conjunto de 
crimes cometidos, incluindo homicídio, 
tortura, violação, escravidão e escravidão 
sexual, recrutamento de crianças-
soldados, conversões religiosas forçadas e 
assassinatos sistemáticos que têm por alvo 
minorias religiosas e étnicas; apela à UE 
e aos seus Estados-Membros para 
combaterem os crimes de genocídio, os 
crimes contra a humanidade e os crimes 
de guerra e para garantirem que os seus 
autores sejam julgados;

Or. en

Alteração 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Reitera a importância de outros 
mecanismos-chave destinados a pôr termo 
à impunidade, incluindo o recurso à 
jurisdição universal, e exorta os Estados-
Membros a adotarem a legislação 
necessária; reitera o seu apelo ao alto 
representante e vice-presidente para 
designar um REUE para o direito 
internacional humanitário e a justiça 
internacional, com o mandato de 
promover, integrar e representar o 
compromisso da UE em relação à luta 
contra a impunidade;
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Or. en

Alteração 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Condena os ataques a hospitais e 
escolas, proibidos pelo direito 
internacional, reconhecendo que estes 
atos podem constituir graves violações das 
Convenções de Genebra de 1949, bem 
como crimes de guerra nos termos do 
Estatuto de Roma do TPI; está convicto 
de que a salvaguarda das instalações de 
saúde e de educação enquanto espaços 
neutros e protegidos durante situações de 
conflito armado tem de ser assegurada 
através de investigações transparentes, 
independentes e imparciais aos ataques 
brutais ocorridos e através de uma 
verdadeira responsabilização pelos crimes 
cometidos por todas as partes envolvidas;

Or. en

Alteração 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Recorda que a UE, em 2018, 
apoiou a resolução sobre o Iémen, que 
denuncia as responsabilidades tanto das 
forças hutis como da coligação liderada 
pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes 
Unidos (EAU) na crise humanitária, em 
particular na morte de centenas de 
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crianças aquando da ocupação da cidade 
de Hodeida; apela aos Estados-Membros 
da UE para que se abstenham de vender 
armas e qualquer equipamento militar à 
Arábia Saudita, aos EAU e a qualquer 
membro da coligação internacional, bem 
como ao Governo do Iémen e às outras 
partes no conflito;

Or. en

Alteração 259
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

Suprimido

Or. en

Alteração 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 

Suprimido
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permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

Or. en

Alteração 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

19. Toma nota dos debates 
exploratórios iniciados no Conselho sobre 
a criação de um eventual mecanismo 
mundial de sanções da UE em matéria de 
direitos humanos que permita aplicar 
sanções especificamente a cúmplices de 
violações graves dos direitos humanos, 
sem deixar de registar que ainda não foi 
tomada nenhuma decisão política a este 
respeito;

Or. en

Alteração 262
Radosław Sikorski

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

19. Apela à criação de um mecanismo 
de sanções da UE em matéria de direitos 
humanos – a denominada «Lista 
Magnitsky» – que permita aplicar sanções 
especificamente a cúmplices de violações 
graves dos direitos humanos;
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Or. en

Alteração 263
Andrius Kubilius

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

19. Apela ao Conselho para que adote, 
com a maior brevidade possível, o 
mecanismo de sanções da UE em matéria 
de direitos humanos – a denominada «Lista 
Magnitsky» – que permite aplicar sanções 
especificamente a cúmplices de violações 
graves dos direitos humanos, tal como 
reiteradamente solicitado pelo Parlamento 
Europeu;

Or. en

Alteração 264
Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos e apela ao 
seguimento do exemplo dado pelos 
Estados-Membros da UE (Estónia, 
Letónia, Lituânia e Reino Unido) que já 
promulgaram a denominada «Lista 
Magnitsky», que permite aplicar sanções 
especificamente a cúmplices de violações 
graves dos direitos humanos;

Or. en
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Alteração 265
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos que permita 
aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos; no entanto, apela ao Conselho 
que adote rapidamente a legislação 
necessária e salienta que o Parlamento já 
manifestou o seu apoio ao mecanismo em 
março de 2019;

Or. en

Alteração 266
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos que permita 
aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos; sublinha a importância de este 
sistema cumprir o mecanismo de revisão 
judicial da UE;

Or. en
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Alteração 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos que permita 
aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

Or. en

Alteração 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos;

19. Congratula-se com os debates 
iniciados no Conselho sobre a criação de 
um mecanismo de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos – a 
denominada «Lista Magnitsky» – que 
permita aplicar sanções especificamente a 
cúmplices de violações graves dos direitos 
humanos; solicita ao Conselho que acelere 
os seus debates no sentido de criar este 
mecanismo com a maior brevidade 
possível e com os recursos adequados;

Or. en

Alteração 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki
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Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Insta o alto representante e vice-
presidente e o Conselho a prestarem 
particular atenção à situação dos direitos 
humanos nos territórios ilegalmente 
ocupados dos países da Parceria Oriental 
e a adotarem medidas eficazes no sentido 
de prevenir graves violações dos direitos 
humanos no terreno, incluindo a violação 
do direito à vida, a restrição da livre 
circulação e a discriminação em razão da 
origem étnica;

Or. en

Alteração 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Neste âmbito, recorda a sua 
resolução, de 14 de junho de 2018, sobre 
os territórios ocupados da Geórgia dez 
anos após a invasão russa 
(2018/2741(RSP)) e reitera a necessidade 
de a UE e os seus Estados-Membros 
imporem medidas restritivas contra as 
pessoas incluídas na «lista 
Otkhozoria-Tatunashvili», os indivíduos 
responsáveis por graves violações dos 
direitos humanos nas regiões georgianas 
da Abcásia e Ossétia do Sul;

Or. en
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Alteração 271
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Insiste na importância de 
assegurar a coerência da política da UE 
em relação a situações de ocupação ou 
anexação do território; relembra que o 
direito humanitário internacional deve 
guiar a política da UE em relação a todas 
estas situações, incluindo casos de 
ocupação prolongada, como na Palestina, 
no Sara Ocidental e no Norte de Chipre, e 
dos múltiplos conflitos congelados nos 
países da Parceria Oriental;

Or. en

Alteração 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos;
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especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH), com vista a apoiar os 
defensores dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 273
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH), com vista a apoiar os 
defensores dos direitos humanos;

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; denuncia o aumento 
acentuado de situações em que empresas 
e intervenientes estatais se direcionam 
especificamente para os defensores do 
ambiente e dos direitos fundiários; 
recomenda o reforço da cooperação entre 
as instituições da UE e os Estados-
Membros, a fim de permitir que estes 
prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo, e 
apela ao seu reforço; sublinha a 
necessidade de haver uma abordagem da 
UE estratégica, visível e orientada para o 
impacto para proteger os defensores dos 
direitos humanos ; insta o Conselho a 
publicar anualmente conclusões do 
Conselho dos Negócios Estrangeiros 
sobre as ações da UE destinadas a 
promover e a proteger os defensores dos 
direitos humanos no âmbito da política 
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externa da UE; insta o Conselho e a 
Comissão a criarem um procedimento 
coordenado destinado especificamente à 
concessão de vistos a defensores dos 
direitos humanos; exorta a Comissão a 
utilizar plenamente a capacidade financeira 
do Instrumento Europeu para a Democracia 
e os Direitos Humanos (IEDDH), com 
vista a apoiar os defensores dos direitos 
humanos e insiste que as delegações e os 
Estados-Membros da UE utilizem 
plenamente e reforcem o seu 
financiamento e a sua capacidade de 
conceder proteção de emergência e apoio 
aos defensores dos direitos humanos em 
risco;

Or. en

Alteração 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do Instrumento 

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos, em particular os defensores dos 
direitos das mulheres, desempenham, 
colocando as suas vidas em risco; 
recomenda o reforço da cooperação entre 
as instituições da UE e os Estados-
Membros, a fim de permitir que estes 
prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
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Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH), com vista a apoiar os 
defensores dos direitos humanos;

Comissão e os Estados-Membros a 
assegurarem financiamento suficiente 
para a proteção dos defensores dos 
direitos humanos nos programas 
temáticos pertinentes do próximo 
Instrumento de Vizinhança, de 
Cooperação para o Desenvolvimento e de 
Cooperação Internacional e a 
assegurarem a sua acessibilidade aos 
mais necessitados, que são os mais 
marginalizados; exorta a Comissão a 
utilizar plenamente este instrumento no 
futuro;

Or. en

Alteração 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH), com vista a apoiar os 
defensores dos direitos humanos;

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio e uma proteção 
permanentes aos defensores dos direitos 
humanos, em particular às mulheres 
defensoras dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH), com vista a apoiar os 
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defensores dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 276
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH), com vista a apoiar os 
defensores dos direitos humanos;

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
salienta a necessidade de as delegações da 
UE e as embaixadas dos Estados-
Membros da UE utilizarem plenamente e 
reforçarem o seu financiamento e a sua 
capacidade de conceder proteção de 
emergência e apoio aos defensores dos 
direitos humanos em risco; insta o 
Conselho e a Comissão a criarem um 
procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do IEDDH, com 
vista a apoiar os defensores dos direitos 
humanos, assegurando que esses fundos 
sejam conhecidos e acessíveis à população 
beneficiária, tendo devidamente em conta 
as organizações e as comunidades de 
base;

Or. en
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Alteração 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH), com vista a apoiar os 
defensores dos direitos humanos;

20. Salienta o papel inestimável e 
essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
assegurarem fundos suficientes para a 
proteção dos defensores dos direitos 
humanos nos programas temáticos 
pertinentes do próximo Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional e exorta a Comissão a 
utilizar plenamente o instrumento no 
futuro;

Or. en

Alteração 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta o papel inestimável e 20. Salienta o papel inestimável e 
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essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH), com vista a apoiar os 
defensores dos direitos humanos;

essencial que os defensores dos direitos 
humanos desempenham, colocando as suas 
vidas em risco; recomenda o reforço da 
cooperação entre as instituições da UE e os 
Estados-Membros, a fim de permitir que 
estes prestem um apoio permanente aos 
defensores dos direitos humanos; 
reconhece o valor do mecanismo 
«ProtectDefenders.eu», criado para 
proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; 
insta o Conselho e a Comissão a criarem 
um procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos a 
defensores dos direitos humanos; exorta a 
Comissão a utilizar plenamente a 
capacidade financeira do Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH), com vista a apoiar os 
defensores dos direitos humanos, 
assegurando que seja acessível e chegue 
aos mais necessitados, que são os mais 
marginalizados;

Or. en

Alteração 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Manifesta a sua preocupação com 
a diminuição contínua do espaço da 
sociedade civil em 2018; lamenta que os 
defensores dos direitos humanos 
continuem a ser cada vez mais 
assassinados, perseguidos, assediados e 
detidos arbitrariamente por defenderem 
os princípios universais dos direitos 
humanos; lamenta a intensificação da 
promulgação e utilização abusiva de leis 
em países terceiros com o intuito de 
restringir e criminalizar o trabalho 
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legítimo dos defensores dos direitos 
humanos;

Or. en

Alteração 280
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Observa que as organizações e os 
defensores dos direitos das mulheres são 
especificamente visados e sofrem 
particularmente com a diminuição do 
espaço cívico; sublinha a necessidade de a 
UE apoiar politicamente, proteger cada 
vez mais e aumentar as dotações 
orçamentais das organizações 
independentes da sociedade civil que 
promovem os direitos das mulheres e das 
raparigas em todos os domínios; apela à 
UE e aos seus Estados-Membros para que 
assegurem a proteção das mulheres 
defensoras dos direitos humanos e 
tenham em conta as suas necessidades 
particulares de proteção;

Or. en

Alteração 281
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Observa que as organizações e os 
defensores dos direitos das mulheres são 
especificamente visados e sofrem 
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particularmente com a diminuição do 
espaço cívico; sublinha a necessidade de a 
UE apoiar politicamente, proteger cada 
vez mais e aumentar as dotações 
orçamentais das organizações 
independentes da sociedade civil que 
promovem os direitos das mulheres e das 
raparigas em todos os domínios; apela à 
UE e aos seus Estados-Membros para que 
assegurem a proteção das mulheres 
defensoras dos direitos humanos e 
tenham em conta as suas necessidades 
particulares de proteção;

Or. en

Alteração 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta de resolução
N.º 20-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-B. Observa que as organizações e os 
defensores dos direitos das mulheres são 
especificamente visados e sofrem 
particularmente com a diminuição do 
espaço cívico; sublinha a necessidade de a 
UE apoiar politicamente, proteger cada 
vez mais e aumentar as dotações 
orçamentais das organizações 
independentes da sociedade civil que 
promovem os direitos das mulheres e das 
raparigas em todos os domínios; apela à 
UE e aos Estados-Membros para que 
assegurem a proteção das mulheres 
defensoras dos direitos humanos e 
tenham em conta as suas necessidades 
particulares de proteção;

Or. en
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Alteração 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 20-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-C. Sublinha que os defensores dos 
direitos humanos que lutam pelos direitos 
fundiários, do ambiente e dos povos 
indígenas, bem como as mulheres 
defensoras dos direitos humanos e os 
defensores dos direitos LGBTI+ são os 
que correm maior risco e quem carece de 
particular atenção; salienta que os 
defensores dos direitos humanos são 
intervenientes indispensáveis na 
promoção dos direitos humanos e na 
democratização;

Or. en

Alteração 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Insta a UE e os seus Estados-
Membros a continuarem a trabalhar no 
sentido de garantir a integridade física e a 
assistência jurídica aos defensores dos 
povos indígenas, do ambiente, da 
propriedade intelectual e dos direitos 
fundiários, nomeadamente através do 
reforço do Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos 
(IEDDH) e de vários instrumentos e 
mecanismos existentes, como o 
«ProtectDefenders.eu», a fim de proteger 
os ativistas ambientais e dos direitos 
humanos, com uma tónica específica nas 
mulheres defensoras dos direitos 
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humanos, e uma maior participação nas 
iniciativas propostas por organizações 
internacionais como as Nações Unidas;

Or. en

Alteração 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Insta o alto representante e vice-
presidente a utilizar todos os instrumentos 
que a UE tem à sua disposição para 
apoiar uma sociedade civil, meios de 
comunicação social e defensores dos 
direitos humanos no terreno 
independentes, em particular os que 
correm risco;

Or. en

Alteração 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 20-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-B. Sublinha a necessidade de uma 
forte coordenação da UE na relação com 
as autoridades de países terceiros no que 
respeita aos defensores dos direitos 
humanos e à sociedade civil, e 
congratula-se com as medidas individuais 
tomadas pelos Estados-Membros da UE 
para além da ação da UE; salienta o 
papel crucial e central que desempenham 
os defensores dos direitos humanos e as 
ONG na promoção e no apoio da 
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aplicação dos direitos humanos 
consagrados nos principais tratados 
internacionais no domínio dos direitos 
humanos; a este respeito, sublinha a 
importância de a UE ser capaz de prestar 
um apoio adequado aos defensores dos 
direitos humanos e às ONG nas situações 
de maior risco, através do Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH) e no próximo Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027; insta 
os Estados-Membros da UE e a Comissão 
a preverem mecanismos ou medidas de 
assistência rápida e de proteção dos 
defensores dos direitos humanos em 
situações de perigo em países terceiros, a 
fim de criar um procedimento coordenado 
específico, tal como, se for caso disso, a 
emissão de vistos de emergência e a 
concessão de um abrigo temporário nos 
Estados-Membros da UE;

Or. en

Alteração 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Apela à criação de um ponto de 
contacto de urgência, através do qual os 
defensores dos direitos humanos possam 
notificar as instituições europeias quando 
ocorrerem violações de direitos 
fundamentais;

Or. en

Alteração 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann
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Proposta de resolução
N.º 20-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-D. Insta todas as delegações da UE e 
o seu ponto focal para os direitos 
humanos no terreno a cumprirem 
regularmente a sua obrigação de reunir 
com defensores dos direitos humanos, 
visitar ativistas detidos, acompanhar os 
seus julgamentos e zelar pela sua 
proteção no terreno; insta a que se tornem 
mais visíveis e tenham uma voz mais 
interveniente no que respeita às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos; a este respeito, insta 
igualmente o SEAE a colaborar mais 
estreitamente com o Parlamento e a 
manifestar preocupações numa fase 
precoce;

Or. en

Alteração 289
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 20-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-B. Insta a UE a separar as políticas 
de migração das políticas de segurança 
nacional e a adotar um quadro dos 
direitos humanos que incida na proteção 
de indivíduos em contexto de migração, 
para que os defensores dos direitos dos 
migrantes não sejam estigmatizados 
enquanto ameaça para os Estados e, pelo 
contrário, o seu trabalho seja reconhecido 
como fundamentalmente lícito e legítimo;

Or. en
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Alteração 290
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 20-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-C. Sublinha que o trabalho dos 
defensores dos direitos humanos é 
fundamental para a estabilidade e a 
segurança dos seus países a longo prazo, 
bem como para o respeito pelo Estado de 
direito; por conseguinte, reitera o seu 
apelo para a promoção de «garantias para 
a defesa dos direitos humanos» baseadas 
em medidas de proteção preventivas, tais 
como declarações públicas de 
reconhecimento, mapas de risco e 
propostas referentes a políticas públicas 
em matéria de proteção; a este respeito, 
apela ao reforço da aplicação das 
Orientações da União Europeia relativas 
aos defensores dos direitos humanos; 
salienta que a aplicação adequada das 
orientações constitui um instrumento 
fundamental para aumentar a capacidade 
e as garantias dos que promovem os 
direitos humanos e a democracia no 
mundo; realça a necessidade de os líderes 
e diplomatas de todos os níveis da UE e 
dos Estados-Membros da UE abordarem 
casos individuais de defensores dos 
direitos humanos em risco face a 
governos de países terceiros, incluindo 
através de diligências e do diálogo 
regular, de reuniões com os defensores, 
incluindo os que se encontrem 
marginalizados ou em regiões remotas ou 
que lutem pelos direitos fundiários, dos 
povos indígenas ou de LGBTI, dando-lhes 
visibilidade quando solicitada, de visitas 
aos defensores detidos e do 
acompanhamento dos julgamentos de 
defensores, da prestação de particular 
atenção às necessidades específicas de 
mulheres defensoras dos direitos 
humanos e da adoção de orientações 
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claras para o seu apoio;

Or. en

Alteração 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 20-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-C. Condena a imposição contínua de 
interdições de viajar aos ativistas de 
direitos humanos que desejem participar 
nas sessões do Conselho dos Direitos 
Humanos em Genebra e de outras 
instituições internacionais; insta os 
governos em causa a levantarem essas 
interdições; salienta que é inaceitável que 
os representantes da sociedade civil e os 
meios de comunicação sejam impedidos 
de participar nos trabalhos dos 
organismos internacionais e insiste em 
que sejam respeitados os direitos 
humanos e políticos fundamentais dos 
representantes da sociedade civil; 
manifesta a sua preocupação pelo facto 
de alguns ativistas dos direitos humanos 
terem sido impedidos de regressar aos 
seus países depois de terem sido ouvidos 
em instituições internacionais;

Or. en

Alteração 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Proposta de resolução
N.º 20-E (novo)
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Proposta de resolução Alteração

20-E. Salienta que, em 2018, se 
comemorou o 20.º aniversário da 
Declaração da ONU sobre os Defensores 
de Direitos Humanos; congratula-se com 
a primeira edição da Semana dos Direitos 
Humanos do Parlamento Europeu, que 
proporcionou uma plataforma para a 
troca de pontos de vista com defensores 
dos direitos humanos; incentiva as 
instituições da UE a manterem esta 
prática com regularidade;

Or. en

Alteração 293
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Título intercalar 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Os direitos da mulher e a igualdade de 
género

Or. en

Alteração 294
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade jurídica 
entre homens e mulheres e os esforços 
envidados para melhorar a situação dos 
direitos humanos das mulheres e das 
raparigas, em consonância com os 



AM\1191416PT.docx 47/173 PE642.989v01-00

PT

Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
para 2030; insta a Comissão e o SEAE a 
continuarem a contribuir para a igualdade 
jurídica entre homens e mulheres, bem 
como para a emancipação das mulheres e 
das raparigas, trabalhando em estreita 
colaboração com as organizações 
internacionais e os países terceiros, a fim 
de desenvolver e aplicar novos quadros 
jurídicos em matéria de igualdade jurídica 
entre homens e mulheres e erradicar as 
práticas prejudiciais contra as mulheres e 
as raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

Or. en

Alteração 295
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a UE a adotar, imediatamente após 
o termo do compromisso estratégico, uma 
estratégia de igualdade de género 
exaustiva e vinculativa; insta a Comissão 
Europeia a preparar e a adotar uma 
comunicação para renovar o Plano de 
Ação em matéria de género após 2020, 
enquanto importante ferramenta da UE 
para contribuir para os direitos das 
mulheres e raparigas em todo o mundo; 
insta os Estados-Membros a aprovarem o 
Plano de Ação em matéria de género III 
nas conclusões do Conselho; insta a 
Comissão e o SEAE a continuarem a 
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contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

Or. en

Alteração 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das 
raparigas, trabalhando em estreita 
colaboração com as organizações 
internacionais e os países terceiros, a fim 
de desenvolver e aplicar novos quadros 
jurídicos em matéria de igualdade de 
género e erradicar as práticas prejudiciais 
contra as mulheres e as raparigas, 
nomeadamente o casamento infantil e a 
mutilação genital feminina;

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

Or. en
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Alteração 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a UE a adotar, imediatamente após 
o termo do compromisso estratégico, uma 
estratégia de igualdade de género 
exaustiva e vinculativa; insta a Comissão 
Europeia a preparar e a adotar uma 
comunicação para renovar o Plano de 
Ação em matéria de género após 2020, 
enquanto importante ferramenta da UE 
para contribuir para os direitos das 
mulheres e raparigas em todo o mundo; 
insta os Estados-Membros a aprovarem o 
Plano de Ação em matéria de género III 
nas conclusões do Conselho e insta a 
Comissão e o SEAE a continuarem a 
contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

Or. en

Alteração 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão Europeia a preparar e a 
adotar uma comunicação para renovar o 
Plano de Ação em matéria de género após 
2020, enquanto importante ferramenta da 
UE para contribuir para os direitos das 
mulheres e raparigas em todo o mundo; 
insta os Estados-Membros a aprovarem o 
Plano de Ação em matéria de género III 
nas conclusões do Conselho; insta a 
Comissão e o SEAE a continuarem a 
contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

Or. en

Alteração 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
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melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta os Estados-Membros a aprovarem o 
Plano de Ação em matéria de género III 
nas conclusões do Conselho; insta a 
Comissão e o SEAE a continuarem a 
contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente a mutilação 
genital feminina;

Or. en

Alteração 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar a violência 
em razão do género e as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
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infantil e a mutilação genital feminina; raparigas, nomeadamente o casamento 
forçado e precoce, a mutilação genital 
feminina e o tráfico de seres humanos; 
salienta o aumento alarmante da 
violência contra mulheres e raparigas e 
insta à adoção de medidas suplementares 
para combater todas as formas de 
violência em razão do género, tais como o 
prosseguimento da iniciativa mundial 
UE-ONU «Spotlight»; insta a UE e todos 
os Estados-Membros da UE a ratificarem 
e a aplicarem a Convenção de Istambul e 
exorta as delegações da UE a 
assegurarem a recolha de dados sobre 
violência contra as mulheres, a 
elaborarem recomendações específicas 
por país e a promoverem mecanismos de 
proteção e estruturas de apoio às vítimas;

Or. en

Alteração 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros e a sociedade civil, a fim de 
desenvolver e aplicar novos quadros 
jurídicos em matéria de igualdade de 
género e erradicar as práticas prejudiciais 
contra as mulheres e as raparigas, 
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infantil e a mutilação genital feminina; nomeadamente o casamento infantil e a 
mutilação genital feminina;

Or. en

Alteração 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil, a mutilação genital feminina e a 
violência sexual como arma de guerra; 
relembra que os crimes em razão do 
género e os crimes de violência sexual 
figuram no Estatuto de Roma entre os 
crimes de guerra, os crimes contra a 
humanidade ou os atos constitutivos no 
que se refere a genocídio ou tortura;

Or. fr

Alteração 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil , a mutilação genital feminina e a 
comercialização de corpos através da 
gestação de substituição;

Or. en

Alteração 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
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trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina, bem 
como a conversão religiosa forçada, a 
qual por norma implica rapto, violação e 
estigmatização;

Or. en

Alteração 305
Stelios Kympouropoulos

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina; 
insta à simplificação de cláusulas de 
condicionalidade relativas à educação das 
raparigas nos acordos comerciais 
europeus estabelecidos com países em 
desenvolvimento;
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Or. en

Alteração 306
Janina Ochojska

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina;

21. Apoia firmemente o compromisso 
estratégico da UE para a igualdade de 
género e os esforços envidados para 
melhorar a situação dos direitos humanos 
das mulheres e das raparigas, em 
consonância com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para 2030; 
insta a Comissão e o SEAE a continuarem 
a contribuir para a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas, 
trabalhando em estreita colaboração com as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de 
igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina; 
apela a que sejam tomadas medidas para 
facilitar o acesso à educação e ao 
mercado de trabalho, e que seja prestada 
especial atenção a uma distribuição 
equitativa de cargos de gestão entre 
homens e mulheres;

Or. pl

Alteração 307
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

21-A. Condena todas as formas de 
violência e exploração física, sexual e 
psicológica em razão do género, a 
violação em massa, o tráfico e a 
mutilação genital feminina; insta a UE e 
todos os seus Estados-Membros que ainda 
o não fizeram a ratificarem e a aplicarem 
com a maior brevidade a Convenção de 
Istambul; exorta os países a atualizarem a 
sua legislação, a fim de abordar estas 
questões; recorda que a violência contra 
as mulheres está profundamente 
enraizada na desigualdade de género, 
pelo que tem de ser abordada de forma 
abrangente; insta a UE a colaborar com 
outros países no sentido de intensificar as 
suas ações nos domínios da educação, 
cuidados de saúde e serviços sociais, 
recolha de dados, financiamento e 
programação, a fim de efetuar uma 
melhor prevenção e dar resposta à 
violência sexual e em razão do género em 
todo o mundo;

Or. en

Alteração 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Condena todas as formas de 
violência e exploração física, sexual e 
psicológica, a violação, o tráfico e a 
violação dos direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres; realça que 
cuidados de saúde adequados e a preços 
razoáveis, incluindo cuidados de saúde 
mental, tais como apoio psicológico, bem 
como o respeito universal pelos direitos e 
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pela educação sexuais e reprodutivos, e o 
acesso a estes, devem ser garantidos a 
todas as mulheres, devendo estas poder 
tomar decisões livres e responsáveis sobre 
a sua saúde, o seu corpo e os seus direitos 
sexuais e reprodutivos; condena 
veementemente o restabelecimento da 
«Global Gag Rule» (lei da mordaça 
global);

Or. en

Alteração 309
Urmas Paet

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Condena todas as formas de 
violência e exploração física, sexual e 
psicológica, a violação em massa, o 
tráfico e a violação dos direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres; realça que 
cuidados de saúde adequados e a preços 
razoáveis, bem como o respeito universal 
pelos direitos e pela educação sexuais e 
reprodutivos, e o acesso a estes, devem ser 
garantidos a todas as mulheres, devendo 
estas poder tomar decisões livres e 
responsáveis sobre a sua saúde, o seu 
corpo e os seus direitos sexuais e 
reprodutivos; frisa que a educação é um 
instrumento essencial para combater a 
discriminação e a violência contra as 
mulheres e as crianças;

Or. en

Alteração 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann
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Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Congratula-se com a abordagem 
de integrar a perspetiva de género nas 
atividades da Política Comum de 
Segurança e Defesa da UE e sublinha a 
importância de ministrar formação 
adequada sensível às questões de género 
aos profissionais de saúde e aos 
trabalhadores humanitários, incluindo os 
que trabalham na ajuda de emergência;

Or. en

Alteração 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-B. Condena todas as formas de 
violência e exploração física, sexual e 
psicológica em razão do género, a 
violação em massa, o tráfico e a 
mutilação genital feminina; reitera o seu 
apelo aos Estados-Membros da UE que 
ainda o não fizeram para que ratifiquem e 
apliquem com a maior brevidade a 
Convenção de Istambul; exorta os países 
a atualizarem a sua legislação, a fim de 
abordar estas questões; recorda que a 
violência contra as mulheres está 
profundamente enraizada na 
desigualdade de género, pelo que tem de 
ser abordada de forma abrangente; insta 
a UE a colaborar com outros países no 
sentido de intensificar as suas ações nos 
domínios da educação, cuidados de saúde 
e serviços sociais, recolha de dados, 
financiamento e programação, a fim de 
efetuar uma melhor prevenção e dar 
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resposta à violência sexual e em razão do 
género em todo o mundo; apoia a 
prossecução da iniciativa conjunta UE-
ONU «Spotlight»;

Or. en

Alteração 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 21-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-C. Assinala que a violência sexual e 
em razão do género contra mulheres e 
raparigas, incluindo tradições 
prejudiciais, tais como o casamento 
infantil e a mutilação genital feminina, o 
acesso inadequado a setores básicos e a 
serviços sociais, por exemplo, saúde, 
educação, água, saneamento e nutrição, 
dificuldades no acesso à saúde sexual e 
reprodutiva e a participação desigual em 
instituições públicas e privadas, bem 
como na tomada de decisões políticas e 
processos de paz, representam uma 
violação inaceitável dos direitos humanos 
fundamentais, que não pode ser tolerada 
pela UE nem pelos seus Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 21-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-D. Considera inaceitável que a saúde 
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sexual e reprodutiva de mulheres e 
raparigas permaneça um campo de 
batalha ideológico, incluindo em cenários 
multilaterais; exorta a UE e os seus 
Estados-Membros a reconhecerem os 
direitos inalienáveisdas mulheres e das 
raparigas à integridade física e a uma 
tomada de decisão autónoma, e condena 
as frequentes violações dos direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres, 
nomeadamente que lhes seja recusado o 
acesso a serviços importantes; insta a UE 
a assegurar o acesso a serviços de 
planeamento familiar, a contraceção e a 
serviços de interrupção voluntária da 
gravidez legal e segura, através das suas 
políticas de direitos humanos, 
humanitárias e de desenvolvimento, em 
particular em situações de conflito e de 
pós-conflito e para as vítimas de violência 
sexual enquanto arma de guerra;

Or. en

Alteração 314
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-B. Considera inaceitável que a saúde 
sexual e reprodutiva de mulheres e 
raparigas permaneça um campo de 
batalha ideológico, incluindo em cenários 
multilaterais; exorta a UE e os seus 
Estados-Membros a reconhecerem os 
direitos inalienáveisdas mulheres e das 
raparigas à integridade física e a uma 
tomada de decisão autónoma, e condena 
as frequentes violações dos direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres, 
nomeadamente que lhes seja recusado o 
acesso a serviços importantes; insta a UE 
a assegurar o acesso a serviços de 
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planeamento familiar, a contraceção e a 
serviços de interrupção voluntária da 
gravidez legal e segura, através das suas 
políticas de direitos humanos, 
humanitárias e de desenvolvimento, em 
particular em situações de conflito e de 
pós-conflito e para as vítimas de violência 
sexual enquanto arma de guerra;

Or. en

Alteração 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 21-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-E. Considera inaceitável que os 
corpos de mulheres e raparigas, em 
particular no que respeita aos seus 
direitos e saúde sexuais e reprodutivos, 
permaneçam um campo de batalha 
ideológico nos Estados-Membros da UE, 
bem como a nível mundial; exorta a UE e 
os Estados-Membros da UE a 
reconhecerem os direitos inalienáveisdas 
mulheres e das raparigas à integridade 
física e a poderem tomar decisões de 
forma independente e condena as 
frequentes violações da SDSR das 
mulheres, nomeadamente a recusa de 
acesso a serviços de planeamento 
familiar, à contraceção a preços 
acessíveis e a serviços de interrupção 
voluntária da gravidez legal e segura;

Or. en

Alteração 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-B. Manifesta a sua preocupação com 
os contínuos ataques contra os direitos 
das mulheres e a saúde e os direitos 
sexuais e reprodutivos (SDSR) das 
mulheres, bem como com a legislação em 
muitas partes do mundo que restringe 
estes direitos;

Or. en

Alteração 317
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 21-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-C. Afirma que o acesso à saúde é um 
direito humano, que a saúde e os direitos 
sexuais e reprodutivos assentam nos 
direitos humanos fundamentais e que 
estes são elementos essenciais da 
dignidade humana; salienta que devem 
ser garantidos a todos cuidados de saúde 
adequados e acessíveis e, em particular, o 
acesso à saúde e aos direitos sexuais e 
reprodutivos, incluindo a informação e a 
educação abrangentes e em matéria de 
sexualidade e relacionamentos, de 
planeamento familiar, de métodos 
contracetivos modernos, de interrupção 
voluntária da gravidez legal e segura e de 
cuidados de saúde materna, pré-natal e 
pós-natal; constata que estes serviços são 
elementos importantes para salvar a vida 
de mulheres e reduzir a mortalidade na 
infância;

Or. en
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Alteração 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 21-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-F. Afirma que o acesso à saúde é um 
direito humano, que a saúde e os direitos 
sexuais e reprodutivos assentam nos 
direitos humanos fundamentais e que 
estes são elementos essenciais da 
dignidade humana; salienta que devem 
ser garantidos a todos cuidados de saúde 
adequados e acessíveis e, em particular, o 
acesso à saúde e aos direitos sexuais e 
reprodutivos, incluindo a informação e a 
educação abrangentes e em matéria de 
sexualidade e relacionamentos, de 
planeamento familiar, de métodos 
contracetivos modernos, de interrupção 
voluntária da gravidez legal e segura e de 
cuidados de saúde materna, pré-natal e 
pós-natal; constata que estes serviços são 
elementos importantes para salvar a vida 
de mulheres e reduzir a mortalidade na 
infância;

Or. en

Alteração 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 21-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-G. Realça a importância de 
considerar o acesso à saúde um direito 
humano; salienta a necessidade de 
garantir o acesso à saúde e aos direitos 
sexuais e reprodutivos, nomeadamente 
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através de medidas para assegurar que as 
mulheres tenham liberdade para 
controlar os seus corpos e as suas vidas, 
tenham acesso a planeamento familiar, a 
produtos adequados de higiene feminina e 
recebam os cuidados de saúde materna 
recomendados para evitar a mortalidade 
na infância e materna; sublinha que 
serviços de interrupção voluntária da 
gravidez segura são elementos 
importantes para salvar a vida de 
mulheres e contribuem para evitar partos 
de alto risco e reduzir a mortalidade na 
infância; destaca a importância do acesso 
a serviços de saúde mental adequados e 
sensíveis às questões de género, em 
particular em situações de conflito e pós-
conflito;

Or. en

Alteração 320
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 21-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-D. Condena veementemente a 
aplicação continuada da «Global Gag 
Rule» (lei da mordaça global) e o seu 
impacto na saúde e nos direitos de 
mulheres e raparigas; reitera o seu apelo 
para que a UE e os seus Estados-
Membros colmatem as lacunas de 
financiamento deixadas pelos EUA no 
domínio da saúde e dos direitos sexuais e 
reprodutivos, recorrendo ao 
financiamento para o desenvolvimento 
tanto a nível nacional como da UE;

Or. en
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Alteração 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proposta de resolução
N.º 21-H (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-H. Condena veementemente a 
aplicação continuada da «Global Gag 
Rule» (lei da mordaça global) e o seu 
impacto na saúde e nos direitos de 
mulheres e raparigas; reitera o seu apelo 
para que a UE e os seus Estados-
Membros colmatem as lacunas de 
financiamento deixadas pelos EUA no 
domínio da saúde e dos direitos sexuais e 
reprodutivos, recorrendo ao 
financiamento para o desenvolvimento 
tanto a nível nacional como da UE;

Or. en

Alteração 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta de resolução
N.º 21-I (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-I. Manifesta profunda preocupação 
com intensificação do recurso à tortura 
sob a forma de violência sexual e em 
razão do género enquanto arma de 
guerra;

Or. en

Alteração 323
Tudor Ciuhodaru

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)



AM\1191416PT.docx 67/173 PE642.989v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

21-A. Salienta que as raparigas e as 
mulheres vítimas de conflitos armados 
têm o direito a beneficiar dos cuidados 
médicos necessários, designadamente o 
acesso a métodos contracetivos, incluindo 
métodos contracetivos de emergência e 
serviços de interrupção da gravidez;

Or. ro

Alteração 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Salienta a importância do papel 
das mulheres na prevenção e na 
resolução de conflitos, nas operações de 
manutenção da paz, assistência 
humanitária e reconstrução pós-conflito, 
bem como na promoção dos direitos 
humanos e das reformas democráticas; 
insta a União a continuar a integrar o 
apoio às mulheres nas operações da 
política comum de segurança e defesa 
(PCSD);

Or. fr

Alteração 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta de resolução
N.º 21-J (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-J. Salienta o aumento alarmante da 
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violência contra mulheres e insta à 
adoção de medidas suplementares para 
assegurar que a Convenção de Istambul 
seja ratificada e, por conseguinte, 
aplicada em toda a Europa;

Or. en

Alteração 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Incentiva os 11 Estados-Membros 
da UE que ainda não o fizeram a 
ratificarem a Convenção do Conselho da 
Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica, conhecida como 
Convenção de Istambul;

Or. en

Alteração 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 21-K (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-K. Salienta que a igualdade de género 
deve ser uma prioridade central em todas 
as relações de trabalho, políticas e 
medidas de ação externa da UE, pois, à 
luz dos Tratados, constitui um princípio 
da própria UE e dos seus Estados-
Membros;

Or. en
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Alteração 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta de resolução
N.º 21-L (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-L. Insta a Comissão a acompanhar 
de perto a promoção e o estatuto da 
igualdade de género nos Estados-
Membros da UE mais afetados, tendo 
especialmente em conta o quadro 
institucional, político e legislativo;

Or. en

Alteração 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de promover e proteger os 
direitos da criança, incluindo prevenir e 
combater os maus tratos praticados contra 
menores, reabilitar e reintegrar as crianças 
afetadas por conflitos, em particular as 
que estiveram envolvidas com grupos 
extremistas, bem como de lhes 
proporcionar um ambiente protegido em 
que os cuidados de saúde e a educação 
sejam fundamentais; insta a UE a iniciar 
um movimento internacional para defender 
os direitos da criança, nomeadamente 
através da organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

Or. en
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Alteração 330
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de proteger e promover os 
direitos da criança e de prevenir e 
combater os maus tratos praticados contra 
menores, reabilitar e reintegrar as crianças 
afetadas por conflitos, bem como de lhes 
proporcionar um ambiente protegido em 
que os cuidados de saúde e a educação 
sejam fundamentais; insta a UE a iniciar 
um movimento internacional para defender 
os direitos da criança, nomeadamente 
através da organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

Or. en

Alteração 331
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos 
e as crianças vítimas de discriminação 
múltipla e intersetorial, bem como de lhes 
proporcionar um ambiente protegido em 
que os cuidados de saúde e a educação 
sejam fundamentais; insta a UE a iniciar 
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criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

um movimento internacional para defender 
os direitos da criança, nomeadamente 
através da organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

Or. en

Alteração 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos 
e as crianças vítimas de discriminação 
múltipla e intersetorial, bem como de lhes 
proporcionar um ambiente protegido em 
que os cuidados de saúde e a educação 
sejam fundamentais; insta a UE a iniciar 
um movimento internacional para defender 
os direitos da criança, nomeadamente 
através da organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

Or. en

Alteração 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
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reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente assente na família e na 
comunidade em que os cuidados de saúde 
e a educação sejam fundamentais; insta a 
UE a iniciar um movimento internacional 
para defender os direitos da criança, 
nomeadamente através da organização de 
uma conferência internacional sobre a 
proteção das crianças em ambientes 
vulneráveis;

Or. en

Alteração 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança e reforçar a família enquanto 
contexto natural da vida das crianças, 
nomeadamente através da organização de 
uma conferência internacional sobre a 
proteção das crianças em ambientes 
vulneráveis;

Or. en

Alteração 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis; destaca a 
importância de crianças terem, na medida 
do possível, conhecimento de quem são o 
pai e a mãe biológicos;

Or. en

Alteração 336
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis; insta os EUA, 
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como o único país que ainda não ratificou 
a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, a fazê-lo com 
urgência;

Or. en

Alteração 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis; solicita 
igualmente à União que continue a 
promover o Manual Prático sobre os 
Direitos da Criança UE-UNICEF através 
das suas delegações externas e a 
assegurar uma formação eficaz do pessoal 
das delegações da UE neste domínio;

Or. fr

Alteração 338
Stelios Kympouropoulos

Proposta de resolução
N.º 22
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Proposta de resolução Alteração

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis;

22. Apela à adoção de novas iniciativas 
da UE, a fim de prevenir e combater os 
maus tratos praticados contra menores, 
reabilitar as crianças afetadas por conflitos, 
bem como de lhes proporcionar um 
ambiente protegido em que os cuidados de 
saúde e a educação sejam fundamentais; 
insta a UE a iniciar um movimento 
internacional para defender os direitos da 
criança, nomeadamente através da 
organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças 
em ambientes vulneráveis; exorta a 
Comissão Europeia a começar a planear 
a criação de um portal de educação em 
linha com material adequado para ser 
voluntária e livremente utilizado pelos 
sistemas de educação dos países em 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 339
Urmas Paet

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Salienta o facto de as crianças 
serem frequentemente expostas a formas 
específicas de abuso, como o casamento 
de menores, a prostituição infantil, a 
utilização de crianças-soldados, a 
mutilação genital, o trabalho infantil e o 
tráfico de menores, especialmente em 
crises humanitárias e conflitos armados, 
pelo que necessitam de uma maior 
proteção; solicita à UE que coopere com 
países terceiros, a fim de acabar com os 
casamentos precoces, infantis e forçados, 
estabelecendo como idade mínima legal 
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para o casamento os 18 anos, exigindo a 
verificação da idade de ambos os cônjuges 
e do seu livre e pleno consentimento, a 
introdução de registos de casamento 
obrigatórios e a garantia do cumprimento 
dessas regras; sublinha a necessidade de 
intensificar o empenhamento da UE no 
que se refere a abordar a proteção das 
crianças; apela à adoção de uma solução 
urgente para a questão das crianças 
apátridas, dentro e fora da UE, em 
particular as crianças nascidas fora do 
país de origem dos seus pais, e das 
crianças migrantes, em conformidade 
com o direito internacional; exorta a UE e 
os seus Estados-Membros a elaborarem 
um plano de ação para impedir que as 
crianças sejam detidas em consequência 
do seu estatuto migratório;

Or. en

Alteração 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Congratula-se com os esforços 
envidados pela UE em 2018 no sentido de 
abordar a institucionalização de crianças 
e de promover a transição para cuidados 
de proximidade, de acordo com a 
referência incluída na proposta para um 
novo Instrumento de Vizinhança, de 
Cooperação para o Desenvolvimento e de 
Cooperação Internacional; aproveitando 
este ímpeto e a oportunidade 
proporcionada pela Resolução das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança 
de 2019, que incidirá nas crianças 
privadas de cuidados parentais, insta a 
UE a continuar a assumir a liderança 
neste âmbito e a envidar esforços para 
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garantir que as crianças em todo o mundo 
são apoiadas no sentido de viverem em 
família e na comunidade e de terem 
acesso aos serviços de caráter geral;

Or. en

Alteração 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Reafirma a necessidade urgente da 
ratificação universal e aplicação efetiva 
da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança e respetivos 
protocolos opcionais; observa que o 
trabalho infantil, o recrutamento de 
crianças em conflitos armados, os abusos 
sexuais e os casamentos precoces ou 
forçados continuam a ser problemas 
críticos em alguns países;

Or. fr

Alteração 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Sublinha a necessidade de 
intensificar o empenhamento da UE no 
que se refere a abordar a proteção das 
crianças, nomeadamente os menores não 
acompanhados, e a prestar especial 
atenção ao apoio psicossocial e à 
educação;
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Or. en

Alteração 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-B. Condena todas as formas de abuso 
contra crianças, como casamentos 
infantis e forçados; solicita à UE que 
coopere com países terceiros, a fim de 
acabar com os casamentos precoces, 
infantis e forçados, estabelecendo como 
idade mínima legal para o casamento os 
18 anos, exigindo a verificação da idade 
de ambos os cônjuges e do seu livre e 
pleno consentimento, a introdução de 
registos de casamento obrigatórios e a 
garantia do cumprimento dessas regras;

Or. en

Alteração 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-B. Exorta todos os Estados a 
comprometerem-se a eliminar as piores 
formas de trabalho infantil, tal como 
definidas no artigo 3.º da Convenção 
n.º 182 da OIT, que incluem a 
escravatura, o tráfico de crianças, a 
prostituição e o trabalho de risco que 
afeta a saúde física e mental da criança;

Or. en
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Alteração 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta de resolução
N.º 22-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-C. Apela à adoção de uma solução 
urgente para a questão das crianças 
apátridas, dentro e fora da UE, em 
particular as crianças nascidas fora do 
país de origem dos seus pais, e das 
crianças migrantes, em conformidade 
com o direito internacional; exorta a UE e 
os seus Estados-Membros a elaborarem 
um plano de ação para impedir que as 
crianças sejam detidas em consequência 
do seu estatuto migratório, em 
conformidade com a Declaração de Nova 
Iorque sobre os Refugiados e os 
Migrantes; recorda o direito a proteção 
especial com base no interesse superior da 
criança;

Or. en

Alteração 346
Janina Ochojska

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Sublinha a importância de 
respeitar e de promover os direitos dos 
filhos de refugiados que se deslocam sem 
cuidados parentais (os chamados 
«menores isolados») e de assegurar 
condições dignas no local de 
permanência, o acesso à educação e a 
cuidados parentais, com o objetivo de lhes 
proporcionar segurança e bem-estar 
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psicológico;

Or. pl

Alteração 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
Título intercalar 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Direitos humanos de lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais e intersexuais 
(LGBTI)

Or. en

Alteração 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Título intercalar 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Direitos humanos de lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais e intersexuais 
(LGBTI)

Or. en

Alteração 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Título intercalar 8-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

Direitos humanos de lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais e intersexuais 
(LGBTI)

Or. en

Alteração 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
Título intercalar 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Direitos humanos de lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais e intersexuais 
(LGBTI)

Or. en

Alteração 351
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
Título intercalar 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Direitos humanos de lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais e intersexuais 
(LGBTI)

Or. en

Alteração 352
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

22-A. Condena a detenção arbitrária, a 
tortura, a perseguição e a execução de 
pessoas da comunidade LGBTI; observa 
que, em alguns países do mundo, as 
pessoas da comunidade LGBTI 
continuam a enfrentar perseguições e 
violência com base na sua orientação 
sexual; observa a existência de países que 
continuam a criminalizar 
relacionamentos homossexuais, até 
mesmo com a pena de morte; exorta os 
Estados em causa a alterarem a sua 
legislação sem demora; insta a UE e os 
seus Estados-Membros a prosseguirem o 
trabalho sobre a proteção e promoção dos 
direitos humanos de pessoas da 
comunidade LGBTI, ao trabalharem em 
estreita colaboração com as organizações 
internacionais e os países terceiros, a fim 
de combater a discriminação e as 
violações de direitos humanos, bem como 
de apoiar a elaboração de leis e políticas 
que protejam os direitos humanos de 
pessoas da comunidade LGBTI em todo o 
mundo;

Or. en

Alteração 353
Urmas Paet

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Condena a detenção arbitrária, a 
tortura, a perseguição e a execução de 
pessoas da comunidade LGBTI; 
reconhece que a orientação sexual e a 
identidade de género podem aumentar o 
risco de discriminação, violência e 
perseguição; observa que, em alguns 
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países do mundo, as pessoas LGBTI ainda 
enfrentam perseguições e violência com 
base na sua orientação sexual e que um 
grande número de países ainda 
criminaliza relações entre pessoas do 
mesmo sexo, havendo alguns que o 
consideram um crime passível da pena de 
morte;

Or. en

Alteração 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Condena o recente aumento de leis 
discriminatórias e de atos de violência 
contra pessoas devido à respetiva 
orientação sexual e identidade de género; 
lamenta que 72 países tipifiquem a 
homossexualidade como crime, incluindo 
12 que preveem a pena de morte; realça a 
importância de a Comissão e o SEAE 
continuarem a levantar a questão dos 
direitos LGBTI em diálogos políticos e 
sobre direitos humanos e em instâncias 
multilaterais, bem como de utilizarem o 
IEDDH para apoiar as organizações que 
defendem os direitos LGBTI;

Or. en

Alteração 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

22-B. Considera que é mais provável que 
os direitos das pessoas lésbicas, gays e 
bissexuais sejam respeitados se tiverem 
acesso às instituições jurídicas, como a 
parceria registada ou o casamento; 
incentiva as instituições da UE e os 
Estados-Membros a apoiarem o 
reconhecimento de casamentos e de 
uniões de facto entre pessoas do mesmo 
sexo enquanto questão política, social e de 
direitos civis e humanos; congratula-se 
com o facto de cada vez mais países 
respeitarem o direito de constituir família 
através do matrimónio, da união civil e da 
adoção, sem discriminação com base na 
orientação sexual, e convida a Comissão e 
os Estados-Membros a elaborarem 
propostas em matéria de reconhecimento 
mútuo destas uniões e das famílias de 
pessoas do mesmo sexo em toda a UE, a 
fim de garantir a igualdade de tratamento 
nos domínios do trabalho, da livre 
circulação, da tributação e da segurança 
social e proteger, assim, os rendimentos 
dos agregados familiares e dos filhos;

Or. en

Alteração 356
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Apoia firmemente a lista de ações 
da Comissão para promover a igualdade 
das pessoas LGBTI e as Diretrizes de ação 
externa para a promoção e a proteção do 
exercício de todos os direitos humanos 
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por parte de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgéneros e intersexuais, de 2013, 
enquanto elementos importantes dos 
esforços contínuos da UE no sentido de 
melhorar os direitos humanos de pessoas 
LGBTI, em conformidade com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
para 2030; insta a Comissão e/ou o SEAE 
a prosseguirem o trabalho sobre a 
proteção e a promoção dos direitos 
humanos de pessoas LGBTI, ao 
trabalharem em estreita colaboração com 
as organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de combater a 
discriminação e as violações de direitos 
humanos, bem como de apoiar a 
elaboração de leis e políticas que protejam 
os direitos humanos das pessoas LGBTI 
em todo o mundo;

Or. en

Alteração 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Apoia firmemente a lista de ações 
da Comissão para promover a igualdade 
das pessoas LGBTI e as Diretrizes de ação 
externa para a promoção e a proteção do 
exercício de todos os direitos humanos 
por parte de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgéneros e intersexuais, de 2013, 
enquanto elementos importantes dos 
esforços contínuos da UE no sentido de 
melhorar os direitos humanos de pessoas 
LGBTI, em conformidade com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
para 2030; insta a Comissão e/ou o SEAE 
a prosseguirem o trabalho sobre a 
proteção e a promoção dos direitos 
humanos de pessoas LGBTI, ao 
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trabalharem em estreita colaboração com 
as organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de combater a 
discriminação e as violações de direitos 
humanos, bem como de apoiar a 
elaboração de leis e políticas que protejam 
os direitos humanos das pessoas LGBTI 
em todo o mundo;

Or. en

Alteração 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Apoia firmemente a lista de ações 
da Comissão para promover a igualdade 
das pessoas LGBTI e as Diretrizes de ação 
externa para a promoção e a proteção do 
exercício de todos os direitos humanos 
por parte de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgéneros e intersexuais, de 2013, 
enquanto elementos importantes dos 
esforços contínuos da UE no sentido de 
melhorar os direitos humanos de pessoas 
LGBTI, em conformidade com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
para 2030; insta a Comissão e/ou o SEAE 
a prosseguirem o trabalho sobre a 
proteção e a promoção dos direitos 
humanos de pessoas LGBTI, ao 
trabalharem em estreita colaboração com 
as organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de combater a 
discriminação e as violações de direitos 
humanos, bem como de apoiar a 
elaboração de leis e políticas que protejam 
os direitos humanos das pessoas LGBTI 
em todo o mundo;

Or. en
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Alteração 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Apoia firmemente a lista de ações 
a Comissão para promover a igualdade 
das pessoas LGBTI e as Diretrizes de ação 
externa para a promoção e a proteção do 
exercício de todos os direitos humanos 
por parte de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgéneros e intersexuais, de 2013, 
enquanto elementos importantes dos 
esforços contínuos da UE no sentido de 
melhorar os direitos humanos das pessoas 
LGBTI, em conformidade com os ODS 
para 2030; insta a Comissão e/ou o SEAE 
a prosseguirem o trabalho sobre a 
proteção e a promoção dos direitos 
humanos de pessoas LGBTI, ao 
trabalharem em estreita colaboração com 
as organizações internacionais e os países 
terceiros, a fim de combater a 
discriminação e as violações de direitos 
humanos, bem como de apoiar a 
elaboração de leis e políticas que protejam 
os direitos humanos das pessoas LGBTI 
em todo o mundo;

Or. en

Alteração 360
Isabel Wiseler-Lima

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Lamenta que muitos países 
continuem a tipificar como crime a 
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homossexualidade, incluindo alguns que 
preveem a pena de morte; entende que 
práticas e atos de violência contra 
indivíduos em razão da sua orientação 
sexual não devem ficar impunes, devendo 
ser erradicados;

Or. en

Alteração 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com as ratificações 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; 
reafirma a importância de uma aplicação 
eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 
pelas instituições da UE; salienta, em 
particular, a necessidade de integrar de 
forma credível o princípio da 
acessibilidade universal e assegurar todos 
os direitos das pessoas com deficiência em 
todas as políticas pertinentes da UE;

23. Congratula-se com as ratificações 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; 
reafirma a importância de uma aplicação 
eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 
pelas instituições da UE; salienta a 
importância da não discriminação e a 
necessidade de integrar de forma credível o 
princípio da acessibilidade universal e 
assegurar todos os direitos das pessoas com 
deficiência em todas as políticas 
pertinentes da UE;

Or. en

Alteração 362
Tudor Ciuhodaru

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com as ratificações 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; 
reafirma a importância de uma aplicação 

23. Congratula-se com as ratificações 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; 
reafirma a importância de uma aplicação 



AM\1191416PT.docx 89/173 PE642.989v01-00

PT

eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 
pelas instituições da UE; salienta, em 
particular, a necessidade de integrar de 
forma credível o princípio da 
acessibilidade universal e assegurar todos 
os direitos das pessoas com deficiência em 
todas as políticas pertinentes da UE;

eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 
pelas instituições da UE; salienta, em 
particular, a necessidade de integrar de 
forma credível o princípio da 
acessibilidade universal e assegurar todos 
os direitos das pessoas com deficiência em 
todas as políticas de desenvolvimento da 
UE;

Or. ro

Alteração 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com as ratificações 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; 
reafirma a importância de uma aplicação 
eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 
pelas instituições da UE; salienta, em 
particular, a necessidade de integrar de 
forma credível o princípio da 
acessibilidade universal e assegurar todos 
os direitos das pessoas com deficiência em 
todas as políticas pertinentes da UE;

23. Congratula-se com as ratificações 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; 
reafirma a importância de uma aplicação 
eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 
pelas instituições da UE; salienta, em 
particular, a necessidade de integrar de 
forma credível o princípio da 
acessibilidade universal e assegurar todos 
os direitos das pessoas com deficiência em 
todas as políticas pertinentes da UE; insta 
à criação de um centro global de 
excelência na Europa para a qualificação 
orientada para o futuro e empresarial de 
pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 364
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 23
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Proposta de resolução Alteração

23. Congratula-se com as ratificações 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; 
reafirma a importância de uma aplicação 
eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 
pelas instituições da UE; salienta, em 
particular, a necessidade de integrar de 
forma credível o princípio da 
acessibilidade universal e assegurar todos 
os direitos das pessoas com deficiência em 
todas as políticas pertinentes da UE;

23. Congratula-se com as ratificações 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; 
reafirma a importância de uma aplicação 
eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 
pelas instituições da UE; salienta, em 
particular, a necessidade de integrar de 
forma credível o princípio da 
acessibilidade universal e assegurar todos 
os direitos das pessoas com deficiência em 
todas as políticas pertinentes da UE; 
salienta que a deficiência não priva as 
pessoas da dignidade humana e que, 
como tal, os Estados têm a obrigação de 
proteger as pessoas com deficiência de 
morte prematura;

Or. en

Alteração 365
Janina Ochojska

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Chama a atenção para a 
necessidade de criar um mecanismo 
baseado no sistema de «discriminação 
positiva» das pessoas com deficiência no 
acesso ao sistema de ensino e formação, 
aos cuidados de saúde e ao mercado de 
trabalho;

Or. pl

Alteração 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

Minorias étnicas e linguísticas1-A

Destaca que as comunidades minoritárias 
nacionais apresentam necessidades 
específicas, pelo que é necessário 
promover uma plena e efetiva igualdade 
entre as pessoas que pertencem a uma 
minoria nacional e as que fazem parte da 
maioria, em todos os setores da vida 
económica, social, política e cultural; 
insta a UE a seguir de perto a 
implementação das normas em matéria de 
proteção dos direitos humanos e dos 
direitos das pessoas que pertencem a 
minorias durante o processo de 
alargamento; salienta a necessidade de ter 
em maior linha de conta os diversos 
mecanismos de controlo do Conselho da 
Europa e das Nações Unidas e de 
estabelecer uma cooperação mais estreita 
com os seus órgãos criados pelos tratados, 
a fim de canalizar melhor as suas 
conclusões e utilizar a sua experiência na 
matéria; recomenda a criação do gabinete 
de um Provedor de Justiça ou de um 
Relator Especial sobre os direitos das 
minorias, cujo mandato incluiria a 
proteção dos direitos das minorias, 
através de visitas aos países e da 
possibilidade de interagir com os 
representantes das minorias, com vista a 
sensibilizar para os desafios, bem como a 
elaborar recomendações para os Estados-
Membros da UE; salienta que as pessoas 
que pertencem a minorias étnicas ou 
nacionais não devem ser sujeitas a 
qualquer tipo de discriminação aquando 
do exercício dos seus direitos: devem ser 
respeitadas a cultura, as tradições, a 
história e a língua materna das minorias 
étnicas e linguísticas; deve ser garantida 
às pessoas que pertencem a minorias 
étnicas e linguísticas a possibilidade de 
optarem pelo ensino na sua língua 
materna ou de a aprenderem em 
diferentes níveis de ensino; a fim de 
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incentivar e promover a participação 
efetiva das minorias na vida pública, deve 
ser incentivada a utilização das suas 
línguas maternas no sistema de ensino, 
nos municípios e no âmbito de processos 
eleitorais, consultivos e outros processos 
de participação pública, quando 
exequível; condena todas as formas de 
discriminação, seja a que título for, bem 
como o crime de ódio, o incitamento ao 
ódio, o discurso de ódio e todos os tipos de 
exclusão social contra minorias étnicas e 
nacionais, e exorta a União Europeia a 
condenar expressamente e a sancionar as 
atrocidades cometidas contra pessoas que 
pertencem a minorias étnicas e nacionais;
__________________
1-A «Minorias étnicas e linguísticas» seria 
uma nova categoria entre «Novas 
tecnologias e direitos humanos» e 
«Migrantes e refugiados».

Or. en

Alteração 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
Título intercalar 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Combate à discriminação com base na 
casta

Or. en

Alteração 368
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE
Heidi Hautala
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Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Reitera a sua condenação das 
constantes violações dos direitos humanos 
cometidas contra vítimas das hierarquias 
de castas e da discriminação com base na 
casta, incluindo a recusa de igualdade e 
de acesso à justiça e ao emprego, a 
segregação permanente e os obstáculos 
impostos às castas no exercício de direitos 
humanos fundamentais e em matéria de 
desenvolvimento; manifesta a sua 
profunda preocupação com a taxa 
alarmante de ataques violentos contra os 
Dalit e a impunidade deste tipo de 
discriminação institucionalizada; reitera o 
seu apelo para a criação de uma política 
da UE relativa à discriminação com base 
na casta e insta a UE a aproveitar todas 
as oportunidades na sua política externa, 
de desenvolvimento e comercial para 
abordar em público e em privado a séria 
preocupação da UE em relação a este tipo 
de discriminação, bem como a apoiar 
ativamente os pedidos de reconhecimento 
do estatuto consultivo da ONU 
apresentados por ONG, como a 
International Dalit Solidarity Network, 
que se dedicam à discriminação com base 
na casta e a outras formas de 
discriminação com base na profissão e na 
ascendência; reitera o seu apelo à UE e 
aos Estados-Membros para que 
intensifiquem os seus esforços e apoiem 
iniciativas, ao nível das Nações Unidas e 
das delegações, no sentido de eliminar a 
discriminação com base na casta: essas 
iniciativas devem incluir a promoção de 
indicadores específicos, dados 
desagregados e medidas especiais para 
fazer face à questão das castas na 
aplicação e no acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
para 2030, o respeito pelo novo 
instrumento de orientação das Nações 
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Unidas para a discriminação com base na 
ascendência e o apoio aos Estados;

Or. en

Alteração 369
Isabel Wiseler-Lima

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Constata, com grande 
preocupação, a magnitude e as 
consequências da discriminação com base 
na casta, bem como a persistência de 
violações dos direitos humanos com base 
na casta, incluindo a recusa de acesso à 
justiça e ao emprego, a segregação 
contínua, a pobreza e a estigmatização; 
solicita a adoção de um instrumento da 
UE para a prevenção e eliminação da 
discriminação com base na casta;

Or. en

Alteração 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Reitera o seu apelo dirigido às 
instituições da UE e aos Estados-
Membros para que intensifiquem os 
esforços e apoiem iniciativas para a 
eliminação da discriminação com base na 
casta, devendo tais iniciativas incluir a 
promoção de indicadores específicos, 
dados desagregados e medidas especiais 
para fazer face à questão da 
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discriminação com base na casta na 
aplicação e no acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
para 2030, o respeito pelo novo 
instrumento de orientação das Nações 
Unidas para a discriminação com base na 
ascendência e o apoio aos Estados;

Or. en

Alteração 371
Bert-Jan Ruissen

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros da UE a sensibilizarem 
para o combate ao antissemitismo em todo 
o mundo e a afetarem recursos suficientes 
para o efeito;

Or. en

Alteração 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Manifesta profunda apreensão 
face às graves e sistemáticas violações dos 
direitos humanos perpetradas pelo 
Governo chinês contra comunidades 
étnicas e religiosas, em particular a 
detenção arbitrária em massa de um 
número estimado entre 1 e 3 milhões de 
uigures em campos de internamento no 
Sinquião; insta as instituições da UE a 
aplicarem integralmente as disposições 
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das suas resoluções urgentes e a 
ponderarem seriamente a imposição de 
sanções específicas, o congelamento de 
ativos e outras medidas concretas contra 
os responsáveis pela conceção e aplicação 
do sistema de campos; insta o alto 
representante e vice-presidente a 
continuar a levantar esta questão de 
forma substantiva junto dos seus 
homólogos no Governo chinês em 
cenários bilaterais e multilaterais e a 
continuar a exigir o encerramento dos 
campos de internamento;

Or. en

Alteração 373
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 23-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-B. Manifesta profunda apreensão 
pelo facto de os povos indígenas 
enfrentarem uma discriminação e 
perseguição generalizadas e sistemáticas 
em todo o mundo, incluindo a 
perseguição, a detenção arbitrária e o 
assassinato de defensores dos direitos 
humanos, as deslocações forçadas, a 
usurpação de terras e violações 
comerciais; observa que a maioria dos 
povos indígenas vive abaixo do limiar de 
pobreza e tem pouco ou nenhum acesso 
aos sistemas de representação política e 
aos processos decisórios;

Or. en

Alteração 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Insta a UE e os Estados-Membros 
a tomarem medidas no sentido de 
reconhecerem plenamente, protegerem e 
promoverem os direitos dos povos 
indígenas; exorta os países a ratificarem 
as disposições da Convenção n.º 169 da 
OIT sobre Povos Indígenas e Tribais;

Or. en

Alteração 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 23-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-B. Exorta todos os Estados, em 
particular a UE e os Estados-Membros, a 
incluírem as populações indígenas e as 
comunidades rurais no processo de 
tomada de decisões no que diz respeito a 
estratégias de luta contra as alterações 
climáticas, as quais devem também 
abranger o caso de danos irreversíveis 
decorrentes das alterações climáticas, 
situação que as pode forçar a migrar e 
conduzir à sua dupla discriminação como 
pessoas deslocadas por motivos 
ambientais e como povo indígena;

Or. en

Alteração 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Proposta de resolução
Título intercalar 10

Proposta de resolução Alteração

Liberdade de religião ou de crença Liberdade de pensamento, consciência,  
religião ou crença

Or. en

Alteração 377
Emmanuel Maurel

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a agirem com 
transparência, neutralidade e 
imparcialidade em defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo com os Estados e os representantes 
da sociedade civil, os grupos religiosos, 
humanistas e filosóficos, a fim de prevenir 
quaisquer atos de violência e 
discriminação em razão de opiniões 
filosóficas, pensamento, consciência, 
religião ou crença; solicita que a UE 
continue a criar alianças e a reforçar a 
cooperação com um vasto leque de países e 
organizações regionais, a fim de permitir 
uma mudança positiva no que se refere à 
liberdade de religião ou de crença; recorda 
ao Conselho e à Comissão a necessidade de 
apoiar adequadamente o mandato 
institucional, a competência e as funções 
do Enviado Especial para a promoção da 
liberdade de religião ou de crença fora da 
UE, tendo em conta a evolução proposta 
pelo Parlamento Europeu (Diretrizes da 
UE e mandato do Enviado Especial da 
UE para a promoção da liberdade de 
religião ou de convicção fora da UE, 
2018/2155(INI));
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Or. fr

Alteração 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a agirem com 
transparência, neutralidade e 
imparcialidade em relação à liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem o 
diálogo com os Estados e representantes da 
sociedade civil e de grupos religiosos, 
humanísticos e filosóficos, a fim de 
prevenir atos de violência e discriminação 
em razão do pensamento, opiniões 
filosóficas, consciência, religião ou crença; 
solicita que a UE continue a criar alianças 
e a reforçar a cooperação com um vasto 
leque de países e organizações regionais, a 
fim de permitir uma mudança positiva no 
que se refere à liberdade de religião ou de 
crença; recorda ao Conselho e à Comissão 
a necessidade de apoiar adequadamente o 
mandato institucional, a competência e as 
funções do Enviado Especial para a 
promoção da liberdade de religião ou de 
crença fora da UE;

Or. en

Alteração 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
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Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença, a aplicarem 
integralmente as Orientações da UE sobre 
a promoção e defesa da liberdade de 
religião e de convicção e a promoverem 
um diálogo inter-religioso com os Estados 
e representantes da sociedade civil, igrejas, 
comunidades e associações religiosas e 
outros grupos religiosos, a fim de prevenir 
atos de violência, perseguição, 
intolerância e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir narrativas 
positivas  no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE; insta a 
Comissão, o SEAE e os Estados-Membros 
a promoverem e a protegerem o direito 
fundamental à objeção de consciência 
enquanto expressão da liberdade de 
religião ou de crença;

Or. en

Alteração 380
Bert-Jan Ruissen

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a integrarem a 
liberdade de religião ou de crença, uma 
vez que cerca de três quartos da 
população mundial vive em países onde a 
religião é altamente restrita; insta à 



AM\1191416PT.docx 101/173 PE642.989v01-00

PT

grupos religiosos, a fim de prevenir atos 
de violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

coordenação de iniciativas de defesa, ao 
diálogo interconfessional e à ênfase no 
financiamento flexível de intervenientes 
confessionais locais em países terceiros, 
com o objetivo de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

Or. en

Alteração 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 

24. Insta a Comissão/o SEAE e os 
Estados-Membros da UE a intensificarem 
as suas atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença, incluindo o direito 
de mudar ou de renunciar a uma religião 
e crença e de não professar nenhuma, e a 
encetarem o diálogo inter-religioso com os 
Estados e representantes da sociedade civil 
e de grupos religiosos, a fim de prevenir 
atos de violência e discriminação em razão 
do pensamento, consciência, religião ou 
crença, incluindo o direito de os 
peregrinos acederem a locais sagrados e 
religiosos sem serem discriminados em 
razão da nacionalidade, origem racial e 
étnica, deficiência, género e orientação 
sexual; solicita que a UE continue a criar 
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competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais e internacionais e com a 
sociedade civil, a fim de permitir uma 
mudança positiva em matéria de liberdade 
de religião ou de crença; recorda ao 
Conselho e à Comissão a obrigação de 
apoiar adequadamente o mandato 
institucional, a competência e as funções 
do Enviado Especial para a promoção da 
liberdade de religião ou de crença fora da 
UE;

Or. en

Alteração 382
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Insta a Comissão/o SEAE e os 
Estados-Membros da UE a intensificarem 
as suas atividades de defesa da liberdade de 
pensamento, consciência,  religião ou 
crença, incluindo a liberdade de crer ou 
de não crer e de praticar ou de não 
praticar, a encetarem o diálogo inter-
religioso com os Estados e representantes 
da sociedade civil e de grupos religiosos, a 
fim de prevenir atos de violência e 
discriminação em razão do pensamento, 
consciência, religião ou crença; considera, 
por conseguinte, que os direitos à 
apostasia e ao ateísmo devem ser 
incondicionalmente reforçados, através 
do diálogo inter-religioso e intercultural; 
denuncia a instrumentalização da questão 
religiosa em muitos países; solicita que a 
UE continue a criar alianças e a reforçar a 
cooperação com um vasto leque de países e 
organizações regionais, a fim de permitir 
uma mudança positiva e liberdade de 
pensamento, consciência, religião ou 
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crença; recorda ao Conselho e à Comissão 
a obrigação de apoiar adequadamente o 
mandato institucional, a competência e as 
funções do Enviado Especial para a 
promoção da liberdade de religião ou de 
crença fora da UE;

Or. en

Alteração 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
pensamento, consciência, religião ou 
crença e a encetarem um diálogo inter-
religioso e intercultural com os Estados e 
representantes da sociedade civil, de 
grupos religiosos e de grupos não 
confessionais, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE, em 
conformidade com a resolução do PE 
sobre as diretrizes da UE e o mandato do 
Enviado Especial da UE para a promoção 
da liberdade de religião ou de convicção 
fora da UE;

Or. en
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Alteração 384
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença, incluindo o direito 
de mudar ou de renunciar a uma religião 
ou crença e de não professar nenhuma, e 
a encetarem um diálogo inter-religioso com 
os Estados e representantes da sociedade 
civil e de grupos religiosos, a fim de 
prevenir atos de violência e discriminação 
em razão do pensamento, consciência, 
religião ou crença; solicita que a UE 
continue a criar alianças e a reforçar a 
cooperação com um vasto leque de países e 
organizações regionais, a fim de permitir 
uma mudança positiva no que se refere à 
liberdade de religião ou de crença; recorda 
ao Conselho e à Comissão a necessidade de 
apoiar adequadamente o mandato 
institucional, a competência e as funções 
do Enviado Especial para a promoção da 
liberdade de religião ou de crença fora da 
UE;

Or. en

Alteração 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
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atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo com as igrejas e as associações ou 
comunidades religiosas, bem como com as 
organizações filosóficas e não religiosas, 
a fim de prevenir quaisquer atos de 
violência e discriminação contra a 
liberdade de pensamento, consciência, 
religião ou crença; solicita que a UE 
continue a criar alianças e a reforçar a 
cooperação com um vasto leque de países e 
organizações regionais, a fim de permitir 
uma mudança positiva no que se refere à 
liberdade de religião ou de crença; recorda 
ao Conselho e à Comissão a necessidade de 
apoiar, em diálogo permanente com as 
organizações religiosas e filosóficas, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

Or. fr

Alteração 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que os Estados-Membros 
continuem a criar alianças e a reforçar a 
cooperação com um vasto leque de países e 
organizações regionais, a fim de permitir 
uma mudança positiva no que se refere à 
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religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

liberdade de religião ou de crença; recorda 
ao Conselho e à Comissão a necessidade de 
apoiar adequadamente o mandato 
institucional, a competência e as funções 
do Enviado Especial para a promoção da 
liberdade de religião ou de crença fora da 
UE;

Or. en

Alteração 387
Peter van Dalen

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; por conseguinte, 
insta o Conselho e a Comissão a 
reforçarem o mandato institucional do 
Enviado Especial para a promoção da 
liberdade de religião ou de crença fora da 
UE, bem como a alargar a capacidade 
disponível para essas funções e para as 
obrigações que lhe são inerentes;

Or. nl
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Alteração 388
Bert-Jan Ruissen

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Salienta que a liberdade de 
religião ou de crença deve ser assegurada 
em todo o mundo e preservada 
incondicionalmente; insta a Comissão, o 
SEAE e os Estados-Membros a 
intensificarem as suas atividades de defesa 
da liberdade de religião ou de crença e a 
encetarem um diálogo inter-religioso com 
os Estados e representantes da sociedade 
civil e de grupos religiosos, a fim de 
prevenir atos de violência e discriminação 
em razão do pensamento, consciência, 
religião ou crença; solicita que a UE 
continue a criar alianças e a reforçar a 
cooperação com um vasto leque de países e 
organizações regionais, a fim de permitir 
uma mudança positiva no que se refere à 
liberdade de religião ou de crença; recorda 
ao Conselho e à Comissão a necessidade de 
apoiar adequadamente o mandato 
institucional, a competência e as funções 
do Enviado Especial para a promoção da 
liberdade de religião ou de crença fora da 
UE;

Or. en

Alteração 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
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religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

pensamento, consciência, religião ou 
crença e a encetarem um diálogo com os 
Estados e representantes da sociedade civil 
e de grupos religiosos, a fim de prevenir 
atos de violência e discriminação em razão 
do pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

Or. fr

Alteração 390
Željana Zovko

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença, em particular em 
zonas de conflito, onde esses grupos são 
mais vulneráveis; recorda ao Conselho e à 
Comissão a necessidade de apoiar 
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Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

Or. en

Alteração 391
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; lamenta a existência de leis 
contra a conversão e a blasfémia, que 
efetivamente limitam e chegam a privar as 
minorias religiosas e os ateus da sua 
liberdade de religião ou de crença; solicita 
que a UE continue a criar alianças e a 
reforçar a cooperação com um vasto leque 
de países e organizações regionais, a fim 
de permitir uma mudança positiva no que 
se refere à liberdade de religião ou de 
crença; recorda ao Conselho e à Comissão 
a necessidade de apoiar adequadamente o 
mandato institucional, a competência e as 
funções do Enviado Especial para a 
promoção da liberdade de religião ou de 
crença fora da UE;

Or. en
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Alteração 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE; sublinha 
a necessidade de se prestar particular 
atenção à situação dos cristãos 
perseguidos em todo o mundo, que 
constituem a vasta maioria dos grupos 
religiosos que enfrentam discriminação, 
violência e morte;

Or. en

Alteração 393
Isabel Wiseler-Lima

Proposta de resolução
N.º 24
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Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE;

24. Insta a Comissão, o SEAE e os 
Estados-Membros a intensificarem as suas 
atividades de defesa da liberdade de 
religião ou de crença e a encetarem um 
diálogo inter-religioso com os Estados e 
representantes da sociedade civil e de 
grupos religiosos, a fim de prevenir atos de 
violência e discriminação em razão do 
pensamento, consciência, religião ou 
crença; solicita que a UE continue a criar 
alianças e a reforçar a cooperação com um 
vasto leque de países e organizações 
regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de 
religião ou de crença; recorda ao Conselho 
e à Comissão a necessidade de apoiar 
adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado 
Especial para a promoção da liberdade de 
religião ou de crença fora da UE, mediante 
a prorrogação do mandato para um 
período plurianual e o estabelecimento de 
uma colaboração com todas as 
instituições da UE pertinentes; 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 de crença;

Or. en

Alteração 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação com o facto de alguns países 
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ainda punirem a blasfémia, a conversão 
ou a apostasia, inclusive com a pena de 
morte; reitera que o direito à liberdade de 
religião ou de crença inclui o direito de 
não professar uma crença, o direito de 
defender convicções teístas, não teístas, 
agnósticas ou ateias e o direito à 
apostasia;

Or. en

Alteração 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Reconhece que a escolha dos seus 
próprios líderes sem interferência do 
Estado e em consonância com a liberdade 
de pensamento, consciência, religião ou 
crença é um direito que assiste às 
comunidades e grupos religiosos;

Or. en

Alteração 396
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Convida o Enviado Especial para 
a promoção da liberdade de religião ou de 
convicção fora da UE a louvar todos os 
esforços no sentido de erradicar a 
discriminação nacional contra os 
peregrinos catarianos, que não podem 
realizar a haje devido à atual crise do 
Conselho de Cooperação do Golfo (CCG);
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Or. en

Alteração 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Constata com apreensão que os 
cristãos constituem a maior minoria 
religiosa alvo de perseguição no mundo; 
insta a Comissão a auxiliar as 
comunidades cristãs perseguidas e 
necessitadas em todo o mundo;

Or. en

Alteração 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Chama a atenção para a 
necessidade de proteger a maior minoria 
religiosa alvo de perseguição no mundo, 
nomeadamente os cristãos, e para o facto 
de a sua perseguição estar a alcançar 
níveis próximos do genocídio;

Or. en

Alteração 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-B. Chama particular atenção para a 
perseguição de cristãos no Médio Oriente 
e em África e constata que, de acordo com 
um relatório recente encomendado pelo 
ministro britânico Jeremy Hunt, a 
esmagadora maioria (80 %) dos crentes 
religiosos perseguidos é cristã; além disso, 
manifesta a sua preocupação com o facto 
de os cristãos perfazerem hoje apenas 4 % 
da população do Médio Oriente e do 
Norte de África, quando há um século tal 
número correspondia a 20 %;

Or. en

Alteração 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-B. Recorda que o princípio da 
separação entre Estado e Igreja é um 
princípio orientador da organização do 
Estado a nível mundial e na Europa;

Or. en

Alteração 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
Título intercalar 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Liberdade de imprensa e direito à 
informação
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Or. en

Alteração 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Liberdade de expressão e liberdade 
dos meios de comunicação social
Relembra que a liberdade de expressão e 
a liberdade dos meios de comunicação 
social promovem uma cultura de 
pluralismo e constituem pilares essenciais 
de uma sociedade democrática, e que os 
jornalistas devem ter a liberdade de 
exercer a sua profissão sem receio de ser 
objeto de ações penais ou de detenção; 
solicita à UE e aos seus Estados-Membros 
que reforcem a monitorização de todo o 
tipo de restrições à liberdade de expressão 
em linha e fora de linha e aos meios de 
comunicação social em países terceiros, 
condenem de forma sistemática essas 
limitações e recorram a todas as medidas 
e instrumentos diplomáticos à sua 
disposição para reverter essas limitações; 
condena o bloqueio de sítios Web dos 
meios de comunicação social e o bloqueio 
ou a restrição do acesso a aplicações de 
mensagens em linha, bem como as 
violações dos direitos humanos e a prisão 
e a morte de inúmeros jornalistas e 
bloguistas em 2018, e insta a União a 
envidar todos os esforços para os 
proteger; sublinha a importância de 
condenar e combater o discurso de 
incitamento ao ódio e a incitação à 
violência na Internet e não só, que 
constituem uma ameaça direta ao Estado 
de direito;

Or. fr
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Alteração 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Insta o REUE a prestar particular 
atenção à proteção da liberdade, da 
independência e do pluralismo dos meios 
de comunicação social em todo o mundo; 
apoia as iniciativas que contribuem para 
distinguir as notícias falsas e a 
desinformação propagandística das 
informações obtidas em resultado de 
esforços jornalísticos independentes e 
genuínos, tais como a «Journalism Trust 
Initiative»; insta as instituições da UE e 
os Estados-Membros da UE a 
condenarem todas as formas de 
intimidação física ou judiciária utilizadas 
contra jornalistas com vista a silenciá-los;

Or. en

Alteração 404
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Denuncia que a liberdade de 
informação continuou sob ameaça 
em 2018; que, de acordo com o relatório 
anual dos Repórteres sem Fronteiras, 
80 jornalistas foram assassinados, 
348 detidos e 60 raptados; recorda a 
importância da liberdade de expressão, 
tanto em linha como fora de linha, uma 
vez que promove uma cultura de 
pluralismo; condena veementemente as 
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ameaças, a intimidação e os ataques 
contra jornalistas, meios de comunicação 
social independentes, bloguistas e 
denunciantes, bem como discursos de 
ódio, leis contra a difamação e o apelo à 
violência, uma vez que representam uma 
ameaça para o Estado de direito e os 
valores representados pelos direitos 
humanos; recorda que a liberdade de 
expressão constitui um dos fundamentos 
de qualquer sociedade democrática, que 
só pode ser restringida por razões 
excecionais, prestando especial atenção 
aos princípios da necessidade e da 
proporcionalidade;

Or. en

Alteração 405
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Título intercalar 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Tortura e outras formas de maus-tratos

Or. en

Alteração 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Lamenta que a tortura, os 
tratamentos desumanos ou degradantes e 
a pena de morte continuem a ser 
aplicados em muitos países do mundo, e 
insta a UE a intensificar os seus esforços 
no sentido de erradicar estas práticas; 
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congratula-se com a criação do Grupo da 
UE de Coordenação da Luta contra a 
Tortura, em 2017; neste âmbito, 
congratula-se com as atualizações 
efetuadas à legislação da UE, através da 
sua resolução legislativa, de 29 de 
novembro de 2018, sobre o comércio de 
determinadas mercadorias suscetíveis de 
serem utilizadas para aplicar a pena de 
morte ou infligir tortura ou outras penas 
ou tratamentos desumanos; salienta que a 
Amnistia Internacional registou um 
decréscimo de 31 % das execuções 
levadas a cabo no mundo, em comparação 
com 2017; exorta os países que ainda não 
o tenham feito a criarem uma moratória 
imediata sobre a pena de morte como um 
passo no sentido da sua abolição;

Or. en

Alteração 407
Urmas Paet

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Considera profundamente 
lamentável que a tortura, os tratamentos 
desumanos ou degradantes e a pena de 
morte continuem a ser aplicados em 
muitos países do mundo, e insta a UE a 
intensificar os seus esforços no sentido de 
erradicar estas práticas; exorta os países 
que ainda não o tenham feito a criarem 
uma moratória imediata sobre a pena de 
morte como um passo no sentido da sua 
abolição; entende que é essencial 
combater todas as formas de tortura e de 
maus-tratos dos detidos, nomeadamente a 
tortura psicológica, bem como intensificar 
os esforços com vista a garantir o 
cumprimento do direito internacional 
aplicável e assegurar a indemnização das 
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vítimas;

Or. en

Alteração 408
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-B. Recorda que, em 2018, 20 países 
levaram a cabo pelo menos 
690 execuções, o que correspondeu a um 
decréscimo de 31 % em comparação 
com 2017; manifesta a sua preocupação 
com o número de condenações e 
execuções por motivos que não se 
enquadram na definição de crimes graves, 
configurando assim incumprimento do 
direito internacional; exorta os países que 
ainda não o tenham feito a criarem de 
imediato uma moratória sobre a pena de 
morte com vista à sua abolição e insta a 
UE e os seus Estados-Membros a uma 
vigilância apertada relativamente aos 
Estados que ameaçam restabelecer a pena 
de morte de direito ou de facto;

Or. en

Alteração 409
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 24-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-C. Condena o recurso à tortura, aos 
tratamentos desumanos ou degradantes e 
à pena de morte em muitos países; 
considera extremamente preocupante as 
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condições prisionais e o estado das prisões 
de um vasto número de países; considera 
fundamental combater todas as formas de 
tortura e maus-tratos, mediante, 
nomeadamente, o tratamento psicológico 
de pessoas detidas, e intensificar os 
esforços para que o direito internacional 
seja respeitado neste âmbito; recorda que 
a recusa de conceder aos detidos acesso a 
cuidados de saúde e medicamentos, em 
particular no âmbito de patologias como a 
hepatite ou o VIH, constitui uma conduta 
de maus-tratos ou até mesmo de tortura e 
pode ser considerada uma não assistência 
a uma pessoa em perigo;

Or. en

Alteração 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-B. Considera as condições de 
detenção em muitos países, incluindo o 
acesso a cuidados e medicamentos, 
matéria de grande preocupação; entende 
que é essencial combater todas as formas 
de tortura física e psicológica e de maus-
tratos dos detidos, bem como intensificar 
os esforços com vista a garantir o 
cumprimento do direito internacional 
aplicável e assegurar a indemnização das 
vítimas;

Or. en

Alteração 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor
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Proposta de resolução
N.º 24-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-C. Congratula-se com a política da 
UE revista em relação aos países terceiros 
no que respeita à tortura e a outras penas 
ou tratamentos cruéis, desumanos e 
degradantes; insta os Estados-Membros 
da UE a integrarem as salvaguardas 
contra a tortura e outras formas de maus-
tratos em todas as suas ações e políticas;

Or. en

Alteração 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 24-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-D. Realça a importância de um maior 
reforço da cooperação com mecanismos 
da ONU, organismos regionais ou 
intervenientes relevantes, tais como o TPI, 
as organizações da sociedade civil e os 
defensores dos direitos humanos, na luta 
contra a tortura e outras formas de maus 
tratos;

Or. en

Alteração 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 24-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-E. Insta os Estados-Membros da UE 
a pôr termo imediato ao comércio 
mundial de mercadorias suscetíveis de 
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serem utilizadas para infligir tortura ou 
aplicar a pena de morte;

Or. en

Alteração 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 
necessidade de criar um instrumento 
destinado a regulamentar, no âmbito do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos, as atividades das empresas e de 
outras sociedades transnacionais; recorda a 
todos os países que devem aplicar os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e insta 
os Estados-Membros da UE, que ainda não 
o tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos;

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos e ambiente; 
salienta a necessidade de criar um 
instrumento destinado a regulamentar, no 
âmbito do direito internacional em matéria 
de direitos humanos, as atividades das 
empresas e de outras sociedades 
transnacionais; sublinha que muitas 
empresas europeias se encontram 
associadas a graves violações de direitos 
humanos e à degradação ambiental, tais 
como o trabalho forçado e infantil, a 
usurpação de terras e a poluição tóxica; 
insta a Comissão a avançar com uma 
proposta legislativa que articule os 
direitos humanos e o dever de diligência 
ambiental com o domínio empresarial, a 
fim de prevenir abusos nas operações 
empresariais mundiais e de melhorar o 
acesso das vítimas à justiça; recorda a 
todos os países que devem aplicar os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e insta 
os Estados-Membros da UE, que ainda não 
o tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos; insta a UE e os seus 
Estados-Membros a apoiarem de forma 
construtiva o desenvolvimento do 
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instrumento vinculativo da ONU sobre 
empresas transnacionais e outras 
empresas no que respeita aos direitos 
humanos e considera que este é um passo 
necessário no sentido de promover e 
proteger os direitos humanos;

Or. en

Alteração 415
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE
Heidi Hautala

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 
necessidade de criar um instrumento 
destinado a regulamentar, no âmbito do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos, as atividades das empresas e de 
outras sociedades transnacionais; recorda a 
todos os países que devem aplicar os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e insta 
os Estados-Membros da UE, que ainda não 
o tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos;

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 
necessidade de criar um mecanismo da UE 
vinculativo destinado a garantir o 
cumprimento por parte das empresas e 
um instrumento destinado a regulamentar, 
no âmbito do direito internacional em 
matéria de direitos humanos, as atividades 
das empresas e de outras sociedades 
transnacionais; neste âmbito, insta, uma 
vez mais, a UE e os Estados-Membros a 
participarem de forma construtiva nos 
trabalhos do Grupo de Trabalho 
Intergovernamental da ONU encarregado 
de elaborar um instrumento internacional 
juridicamente vinculativo para 
regulamentar as atividades de empresas 
transnacionais e de outro tipo de 
empresas no que diz respeito aos direitos 
humanos; destaca a importância decisiva 
para todos os países, incluindo os 
Estados-Membros da UE, da aplicação 
plena dos Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos 
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Humanos, em especial o seu terceiro pilar, 
respeitante ao acesso a vias de recurso; 
insta os Estados-Membros da UE, que 
ainda não o tenham feito, a adotarem o 
mais rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos; insta a Comissão a criar 
um grupo de missão interinstitucional 
sobre o domínio empresarial e os direitos 
humanos e a explorar uma iniciativa de 
dever de diligência ao nível da UE;

Or. en

Alteração 416
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 
necessidade de criar um instrumento 
destinado a regulamentar, no âmbito do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos, as atividades das empresas e de 
outras sociedades transnacionais; recorda a 
todos os países que devem aplicar os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e insta 
os Estados-Membros da UE, que ainda não 
o tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos;

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; recorda a 
responsabilidade das empresas de 
garantir que as suas operações e cadeias 
de abastecimento não estejam implicadas 
em violações de direitos humanos, 
incluindo direitos ambientais, de povos 
indígenas e laborais, bem como em 
ameaças e ataques a defensores dos 
direitos humanos; salienta a necessidade 
de criar um instrumento internacional 
vinculativo destinado a regulamentar, no 
âmbito do direito internacional em matéria 
de direitos humanos, as atividades das 
empresas e de outras sociedades 
transnacionais; recorda a todos os países 
que devem aplicar os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos e insta os 
Estados-Membros da UE, que ainda não o 
tenham feito, a adotarem o mais 
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rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 
necessidade de criar um instrumento 
destinado a regulamentar, no âmbito do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos, as atividades das empresas e de 
outras sociedades transnacionais; recorda a 
todos os países que devem aplicar os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e insta 
os Estados-Membros da UE, que ainda não 
o tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos;

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 
necessidade de criar um instrumento 
vinculativo destinado a regulamentar, no 
âmbito do direito internacional em matéria 
de direitos humanos, as atividades das 
empresas e de outras sociedades 
transnacionais; recorda a todos os países 
que devem aplicar os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos e insta os 
Estados-Membros da UE, que ainda não o 
tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 25
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Proposta de resolução Alteração

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 
necessidade de criar um instrumento 
destinado a regulamentar, no âmbito do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos, as atividades das empresas e de 
outras sociedades transnacionais; recorda a 
todos os países que devem aplicar os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e insta 
os Estados-Membros da UE, que ainda não 
o tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos;

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 
necessidade de criar um instrumento 
destinado a regulamentar, no âmbito do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos, as atividades das empresas e de 
outras sociedades transnacionais; recorda a 
todos os países que devem aplicar os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e insta 
os Estados-Membros da UE, que ainda não 
o tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos; insta o setor privado, em 
particular as empresas financeiras, de 
seguros e de transportes, a prestarem os 
seus serviços aos intervenientes 
humanitários que desempenhem 
atividades de ajuda humanitária, 
incluindo territórios sujeitos a sanções 
impostas pela UE, no pleno respeito pelas 
isenções por motivos humanitários e 
isenções previstas na legislação da UE;

Or. en

Alteração 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 

25. Reafirma que as atividades de todas 
as empresas, quer operem a nível nacional 
ou transfronteiriço, devem cumprir 
plenamente as normas internacionais em 
matéria de direitos humanos; salienta a 
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necessidade de criar um instrumento 
destinado a regulamentar, no âmbito do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos, as atividades das empresas e de 
outras sociedades transnacionais; recorda a 
todos os países que devem aplicar os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e insta 
os Estados-Membros da UE, que ainda não 
o tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos;

necessidade de criar um instrumento 
destinado a regulamentar, no âmbito do 
direito internacional em matéria de direitos 
humanos, as atividades das empresas e de 
outras sociedades transnacionais; recorda a 
todos os países que devem aplicar os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e insta 
os Estados-Membros da UE, que ainda não 
o tenham feito, a adotarem o mais 
rapidamente possível planos de ação 
nacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos; sublinha a necessidade 
de reforçar o acesso das vítimas de má 
conduta empresarial a recurso judicial;

Or. en

Alteração 420
Bettina Vollath

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta a Comissão a apresentar 
uma proposta legislativa em matéria de 
cumprimento das obrigações de 
transparência e de diligência devida no 
domínio dos direitos humanos e da 
proteção do ambiente, que exorte as 
empresas a respeitar os direitos humanos 
e o ambiente nas suas cadeias de valor e 
operações mundiais; sublinha que as 
vítimas de violações por parte de empresas 
devem ter um melhor acesso à justiça no 
âmbito da nova legislação; observa a 
necessidade de legislação vinculativa da 
UE que assegure a proteção de 
indivíduos, comunidades, trabalhadores, 
defensores dos direitos humanos e 
respetivos representantes, bem como do 
ambiente;

Or. de
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Alteração 421
Urmas Paet

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Salienta que a promoção dos 
direitos humanos e dos princípios 
democráticos, nomeadamente a inclusão 
de cláusulas de condicionalidade relativas 
aos direitos humanos nos acordos 
internacionais, tem de ser apoiada através 
de todas as políticas da UE com uma 
dimensão externa, designadamente a 
política comercial;

Or. en

Alteração 422
Isabel Wiseler-Lima

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Reafirma, além disso, a 
importância de promover a 
responsabilidade social das empresas e 
nomeadamente a importância das 
empresas europeias que desempenham 
um papel preponderante na promoção das 
normas internacionais no domínio 
empresarial e dos direitos humanos; 
salienta que a cooperação entre as 
organizações de direitos humanos e de 
domínio empresarial capacita os 
intervenientes locais e promove a 
sociedade civil;

Or. en
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Alteração 423
Bettina Vollath

Proposta de resolução
N.º 25-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-B. Apela à criação de um sistema de 
obrigação de compensação, para a 
eventualidade de atividades económicas 
ou comerciais de uma empresa violarem 
direitos humanos fundamentais;

Or. de

Alteração 424
Bettina Vollath

Proposta de resolução
N.º 25-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-C. Salienta que devem ser 
continuamente realizados testes de 
diligência devida em matéria de direitos 
humanos, bem como ser efetuados o mais 
precocemente possível e sempre que for 
estabelecida uma nova atividade 
empresarial, pois os riscos em matéria de 
direitos humanos podem alterar-se à 
medida que as atividades empresariais se 
desenvolvem e o ambiente empresarial se 
altera. Os riscos em matéria de direitos 
humanos podem aumentar ou diminuir 
durante a elaboração de contratos ou de 
outros acordos, ou podem ser evitados no 
decurso de fusões ou aquisições;

Or. de

Alteração 425
Miguel Urbán Crespo
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Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Aquando do seu diálogo com 
países terceiros, em particular os afetados 
por megaprojetos e especialmente nos 
casos em que estes são financiados por 
investidores da UE, insta a UE a 
assegurar que as autoridades tenham ou 
estabeleçam um quadro regulamentar 
claro e vinculativo, no âmbito do qual as 
empresas privadas de segurança e de 
forças armadas tenham de operar, e em 
que a aplicação seja acompanhada com 
regularidade e transparência, incluindo 
em colaboração com a sociedade civil;

Or. en

Alteração 426
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 25-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-B. Insta a que se garanta o respeito 
pelos direitos ao protesto social e à 
reunião pacífica no contexto de oposição 
a projetos económicos de grande escala; 
condena qualquer forma de restrição e 
insta a que se garanta que, nos países com 
os quais são mantidas relações 
comerciais, não sejam repetidos ou 
continuados graves abusos por parte das 
forças policiais e que as leis que 
restringem ou eliminam esses direitos não 
sejam aprovadas ou aplicadas;

Or. en
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Alteração 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Banco Europeu de 
Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) 
a assegurarem que os promotores 
cumprem integralmente as suas 
responsabilidades de envolvimento das 
partes interessadas, a fim de garantir uma 
participação e consulta efetiva do público 
aquando dos processos de planeamento, 
avaliação e acompanhamento e de 
reforçar o acompanhamento de todos os 
projetos que financiam, no sentido de 
integrarem esses custos desde o início do 
ciclo de projeto no planeamento das suas 
operações e de incluírem nos contratos 
dos clientes sanções para o caso de 
incumprimento ou desrespeito de tais 
garantias; insta a UE a acompanhar mais 
de perto as atividades por si financiadas 
através do BEI e do BERD, no sentido de 
averiguar se respeitam os direitos 
humanos e de assegurar a plena 
responsabilização por violações;

Or. en

Alteração 428
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 25-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-C. Insta o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) a garantir o 
estabelecimento de salvaguardas sólidas, 
a fim de assegurar que os promotores 
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cumprem integralmente as suas 
responsabilidades de envolvimento das 
partes interessadas, para garantir uma 
participação e consulta efetivas do público 
aquando dos processos de planeamento, 
avaliação e acompanhamento, bem como 
reforçar o acompanhamento de todos os 
projetos que financia; insta igualmente o 
BEI a integrar esses custos desde o início 
do ciclo de projeto no planeamento das 
suas operações e a incluir nos contratos 
dos clientes sanções para o caso de 
incumprimento ou desrespeito de tais 
garantias; insta a UE a acompanhar mais 
de perto as atividades financiadas pelo 
BEI, no sentido de averiguar se respeitam 
os direitos humanos e de assegurar a 
plena responsabilização por violações;

Or. en

Alteração 429
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Exorta a Comissão a estabelecer, 
em colaboração com o SEAE, um quadro 
para um relatório anual do Banco 
Europeu de Investimento (BEI) sobre as 
suas operações no exterior da UE no que 
se refere ao respeito dos princípios gerais 
que orientam a ação externa da União, 
definidos no artigo 21.º do TUE, e do 
Quadro Estratégico e Plano de Ação da 
UE para os Direitos Humanos e a 
Democracia; insta a Comissão a garantir 
que os projetos apoiados pelo BEI 
cumprem a política e os compromissos da 
UE em matéria de direitos humanos e que 
existem mecanismos de responsabilização 
para indivíduos, no sentido de denunciar 
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violações relacionadas com as atividades 
do BEI; convida o BEI a fazer evoluir a 
sua política sobre normas sociais para 
uma política sobre direitos humanos no 
domínio bancário; solicita a inclusão de 
critérios de referência em matéria de 
direitos humanos nas avaliações dos seus 
projetos;

Or. en

Alteração 430
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais 
fundamentais sobre direitos humanos e 
normas laborais; reconhece que as 
cadeias de valor mundial contribuem para 
reforçar normas laborais, ambientais e 
sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento;

Suprimido

Or. en

Alteração 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Regista com agrado o sistema de 26. Reitera o seu apoio à introdução 
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preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento;

sistemática de cláusulas relativas aos 
direitos humanos nos acordos 
internacionais entre a UE e países 
terceiros, incluindo os acordos comerciais 
e de investimento; insta a Comissão a 
acompanhar sistematicamente a aplicação 
dessas cláusulas e a apresentar ao 
Parlamento relatórios periódicos sobre o 
respeito pelos direitos humanos nos países 
parceiros; Regista com agrado o sistema 
de preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento;

Or. fr

Alteração 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
reconhece que as cadeias de valor 
mundial contribuem para reforçar 
normas laborais, ambientais e sociais 
fundamentais a nível internacional e 
constituem uma oportunidade de 
realização de progressos sustentáveis, 
especialmente nos países em 
desenvolvimento;

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
observa que mecanismos de 
acompanhamento reforçados e efetivos 
poderiam reforçar o efeito de alavanca 
dos sistemas de preferências comerciais 
em resposta às violações de direitos 
humanos; aproveita a revisão do 
regulamento para avaliar melhor os 
impactos do SPG nos direitos humanos e 
para reforçar a ligação entre a concessão 
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de uma preferência comercial e violações 
de direitos humanos que ocorram em 
setores específicos ou em partes de cadeias 
de abastecimento;

Or. en

Alteração 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento;

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento e nos países em maior 
risco devido às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 434
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
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reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento;

reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento e nos países em maior 
risco devido às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 435
Peter van Dalen

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 27 
convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento;

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 27 
convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento; salienta que os países 
exteriores à UE que são beneficiários do 
programa SPG+ têm de realizar 
progressos no âmbito de todos os direitos 
humanos, incluindo, portanto, a liberdade 
de religião, e não podem simplesmente 
presumir que o SPG+ será prorrogado de 
uma forma mais ou menos automática;

Or. nl

Alteração 436
Urmas Paet

Proposta de resolução
N.º 26
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Proposta de resolução Alteração

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento;

26. Regista com agrado o sistema de 
preferências SPG+, como forma de 
incentivar a aplicação efetiva de 
27 convenções internacionais fundamentais 
sobre direitos humanos e normas laborais; 
reconhece que as cadeias de valor mundial 
contribuem para reforçar normas laborais, 
ambientais e sociais fundamentais a nível 
internacional e constituem uma 
oportunidade de realização de progressos 
sustentáveis, especialmente nos países em 
desenvolvimento; insta a Comissão a rever 
e a fiscalizar melhor os sistemas SPG+, a 
fim de garantir que as normas em matéria 
de direitos humanos são respeitadas pelos 
países beneficiários;

Or. en

Alteração 437
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Salienta a lacuna de não inclusão 
de cláusulas de direitos humanos nos 
acordos de comércio livre com países 
terceiros, uma vez que tais acordos 
conduziram à violação de direitos 
económicos e sociais fundamentais e, em 
particular, ao empobrecimento das 
populações afetadas e ao 
açambarcamento de recursos por parte de 
empresas transnacionais; além disso, 
considera que os mecanismos de controlo 
«ex ante», que são necessários antes da 
celebração de um acordo-quadro e que 
condicionam essa celebração, são 
elementos fundamentais do acordo, bem 
como os mecanismos de controlo 
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«ex post facto», que fazem com que 
violações concretas das referidas 
cláusulas resultem na suspensão do 
acordo; considera que, para além dessas 
cláusulas, é necessário estabelecer novas 
formas de cooperação que permitam o 
desenvolvimento económico e social dos 
países terceiros em função das 
necessidades da população;

Or. en

Alteração 438
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Congratula-se com a criação do 
Provedor de Justiça canadiano 
independente para a responsabilidade 
empresarial («Independent Canadian 
Ombudsman for Responsible 
Entreprise»), com mandato para 
investigar alegadas violações de direitos 
humanos associadas à atividade 
empresarial canadiana no estrangeiro; 
insta a UE e os seus Estados-Membros a 
ponderarem seguir o exemplo desta 
iniciativa encorajadora;

Or. en

Alteração 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta de resolução
N.º 27
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Proposta de resolução Alteração

27. Salienta a importância de elaborar 
uma estratégia da UE para pôr as novas 
tecnologias, como a inteligência artificial, 
ao serviço das pessoas, e de fazer frente à 
ameaça potencial das novas tecnologias 
para os direitos humanos, incluindo a 
vigilância em massa, as notícias falsas, a 
desinformação e a utilização abusiva da 
inteligência artificial, bem como de 
encontrar o justo equilíbrio entre os 
direitos humanos e outras considerações 
legítimas, como a segurança ou a luta 
contra a criminalidade, o terrorismo e o 
extremismo;

27. Salienta a importância de elaborar 
uma estratégia da UE para pôr as novas 
tecnologias, como a inteligência artificial, 
ao serviço das pessoas, e de fazer frente à 
ameaça potencial das novas tecnologias 
para os direitos humanos, incluindo a 
desinformação, a vigilância em massa, as 
notícias falsas, o discurso de ódio, as 
restrições patrocinadas pelo Estado e a 
utilização abusiva da inteligência artificial, 
bem como de encontrar o justo equilíbrio 
entre os direitos humanos e outras 
considerações legítimas, como a segurança 
ou a luta contra a criminalidade, o 
terrorismo e o extremismo;

Or. en

Alteração 440
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE
Heidi Hautala

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta a importância de elaborar 
uma estratégia da UE para pôr as novas 
tecnologias, como a inteligência artificial, 
ao serviço das pessoas, e de fazer frente à 
ameaça potencial das novas tecnologias 
para os direitos humanos, incluindo a 
vigilância em massa, as notícias falsas, a 
desinformação e a utilização abusiva da 
inteligência artificial, bem como de 
encontrar o justo equilíbrio entre os 
direitos humanos e outras considerações 
legítimas, como a segurança ou a luta 
contra a criminalidade, o terrorismo e o 
extremismo;

27. Salienta a importância de elaborar 
uma estratégia da UE para pôr as novas 
tecnologias, como a inteligência artificial, 
ao serviço das pessoas, e de fazer frente à 
ameaça potencial das novas tecnologias 
para os direitos humanos, incluindo a 
vigilância em massa, a desinformação e a 
utilização abusiva da inteligência artificial, 
salientando igualmente a ameaça 
específica que estas tecnologias 
representam para os defensores dos 
direitos humanos, ao controlarem, 
restringirem e comprometerem as suas 
atividades, bem como de encontrar o justo 
equilíbrio entre os direitos humanos e o 
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direito à privacidade, em particular, e 
outras considerações legítimas, como a 
segurança ou a luta contra a criminalidade, 
o terrorismo e o extremismo; insta a UE e 
os Estados-Membros a assegurarem a 
devida e plena diligência no que respeita 
aos direitos humanos e a apreciação 
adequada das exportações de tecnologias 
europeias de vigilância e assistência 
técnica; insta a UE e os Estados-Membros 
a colaborarem com os governos de países 
terceiros no sentido de pôr termo a 
cibersegurança e legislação e práticas 
legislativas de luta contra o terrorismo 
repressivas;

Or. en

Alteração 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta a importância de elaborar 
uma estratégia da UE para pôr as novas 
tecnologias, como a inteligência artificial, 
ao serviço das pessoas, e de fazer frente à 
ameaça potencial das novas tecnologias 
para os direitos humanos, incluindo a 
vigilância em massa, as notícias falsas, a 
desinformação e a utilização abusiva da 
inteligência artificial, bem como de 
encontrar o justo equilíbrio entre os 
direitos humanos e outras considerações 
legítimas, como a segurança ou a luta 
contra a criminalidade, o terrorismo e o 
extremismo;

27. Salienta a importância de elaborar 
uma estratégia da UE para pôr as novas 
tecnologias, como a inteligência artificial, 
ao serviço das pessoas, e de fazer frente à 
ameaça potencial das novas tecnologias 
para os direitos humanos, incluindo a 
vigilância em massa, as notícias falsas, a 
desinformação e a utilização abusiva da 
inteligência artificial, bem como de 
encontrar o justo equilíbrio entre os 
direitos humanos e outras considerações 
legítimas, como a segurança ou a luta 
contra a criminalidade, o terrorismo e o 
extremismo; manifesta a sua preocupação 
com a crescente utilização de 
determinadas tecnologias de 
cibervigilância de dupla utilização, 
utilizadas contra ativistas dos direitos 
humanos, jornalistas e opositores 
políticos; recorda, a este respeito, o 
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Regulamento (CE) n.º 428/2009, que cria 
um regime de controlo destes produtos de 
dupla utilização, e a necessidade de uma 
atualização anual do seu anexo I relativo 
à lista de produtos controlados;

Or. fr

Alteração 442
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta a importância de elaborar 
uma estratégia da UE para pôr as novas 
tecnologias, como a inteligência artificial, 
ao serviço das pessoas, e de fazer frente à 
ameaça potencial das novas tecnologias 
para os direitos humanos, incluindo a 
vigilância em massa, as notícias falsas, a 
desinformação e a utilização abusiva da 
inteligência artificial, bem como de 
encontrar o justo equilíbrio entre os 
direitos humanos e outras considerações 
legítimas, como a segurança ou a luta 
contra a criminalidade, o terrorismo e o 
extremismo;

27. Salienta a importância de elaborar 
uma estratégia da UE para pôr as novas 
tecnologias, como a inteligência artificial, 
ao serviço das pessoas, e de fazer frente à 
ameaça potencial das novas tecnologias 
para os direitos humanos, incluindo a 
vigilância em massa, as notícias falsas, a 
desinformação e a utilização abusiva da 
inteligência artificial, bem como de 
encontrar o justo equilíbrio entre os 
direitos humanos e outras considerações 
legítimas, como a segurança ou a luta 
contra a criminalidade, o terrorismo e o 
extremismo; sublinha a importância da 
liberdade de expressão, em linha e fora de 
linha, uma vez que promove uma cultura 
de pluralismo; realça que qualquer 
restrição ao exercício dessa liberdade em 
linha e fora de linha, como a supressão de 
conteúdo em linha, deve ocorrer a título 
excecional, estar prevista na lei e ser 
proferida por um tribunal;

Or. en

Alteração 443
Miguel Urbán Crespo
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Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Insta a UE e os Estados-Membros 
da UE a assegurarem a devida e plena 
diligência no que respeita aos direitos 
humanos e a apreciação adequada das 
exportações de tecnologias europeias de 
vigilância e assistência técnica; insta a 
UE e os Estados-Membros da UE a 
colaborarem com os governos de países 
terceiros no sentido de pôr termo a 
cibersegurança e a legislação e práticas 
legislativas de luta contra o terrorismo 
repressivas; manifesta a sua preocupação, 
no entanto, com a proliferação de acordos 
de cooperação judiciária e policial com 
países que não respeitam os direitos 
humanos;

Or. en

Alteração 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Insta a UE e os Estados-Membros 
da UE a assegurarem a devida e plena 
diligência no que respeita aos direitos 
humanos e a apreciação adequada das 
exportações de tecnologias europeias de 
vigilância e assistência técnica; insta a 
UE e os Estados-Membros a colaborarem 
com os governos de países terceiros no 
sentido de pôr termo a cibersegurança e a 
legislação e práticas legislativas de luta 
contra o terrorismo repressivas;

Or. en
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Alteração 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Manifesta a sua preocupação com 
a crescente utilização da vigilância digital 
para ameaçar, intimidar e atacar 
defensores de direitos humanos, 
jornalistas e advogados, entre outros;

Or. en

Alteração 446
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Recorda a sua Resolução, de 27 de 
fevereiro de 2014, sobre a utilização de 
veículos aéreos não tripulados armados; 
manifesta a sua viva apreensão face à 
utilização de «drones» armados fora do 
quadro jurídico internacional; insta a UE 
a elaborar urgentemente um quadro 
jurídico vinculativo aplicável à utilização 
de veículos aéreos não tripulados 
armados, a fim de assegurar que os 
Estados-Membros, em conformidade com 
as suas obrigações jurídicas, não realizem 
operações ilegais de assassínio de alvos 
específicos nem facilitem a realização de 
tais operações por outros Estados; solicita 
ainda à Comissão que mantenha o 
Parlamento devidamente informado sobre 
a utilização de fundos da UE para a 
investigação e o desenvolvimento de 
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projetos relacionados com a construção 
de veículos aéreos não tripulados; pede 
que sejam realizadas avaliações do 
impacto nos direitos humanos 
relativamente a futuros projetos de 
desenvolvimento de «drones»; insta o alto 
representante e vice-presidente a proibir o 
desenvolvimento, a produção e a 
utilização de armas totalmente 
autónomas, que permitam a realização de 
ataques sem intervenção humana;

Or. en

Alteração 447
Tudor Ciuhodaru

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Salienta a necessidade de uma 
cooperação digital eficaz entre governos, 
setor privado, sociedade civil, meio 
académico, comunidade técnica, parceiros 
sociais e outras partes interessadas, a fim 
de garantir um futuro digital seguro e 
inclusivo para todos, em conformidade 
com o direito internacional em matéria de 
direitos humanos e em estreita correlação 
com as disposições e medidas da ONU em 
matéria de segurança, tecnologia, 
desenvolvimento sustentável e diplomacia;

Or. ro

Alteração 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 28. Salienta a necessidade urgente de 
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combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada 
da execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento 
nos países em desenvolvimento;

combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, que conduzem a uma enorme 
desestabilização nos países de 
acolhimento, tais como o terrorismo 
islâmico, as guerras, os conflitos, as 
perseguições, as redes de migração ilegal, 
o tráfico de seres humanos, o contrabando 
e as alterações climáticas; solicita que se 
enfrente a dimensão externa da crise dos 
refugiados, nomeadamente através da 
procura de soluções sustentáveis para os 
conflitos, bem como do reforço da 
cooperação e de parcerias com os países 
terceiros em causa;

Or. en

Alteração 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada 

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise migratória, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa;
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da execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento 
nos países em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em 
causa; insiste em que a aplicação dos 
Pactos Globais sobre a migração e os 
refugiados deva ser, por conseguinte, 
acompanhada da execução da Agenda 
2030 das Nações Unidas, tal como 
estabelecido nos objetivos de 
desenvolvimento estratégico, bem como do 
aumento do investimento nos países em 
desenvolvimento;

28. Salienta a necessidade urgente de 
tomar medidas genuínas, em 
conformidade com o Pacto Global sobre 
Refugiados;

a) para aliviar as pressões sobre os 
países e as comunidades de acolhimento;

b) para reforçar a autossuficiência 
dos refugiados;
c) para ampliar o acesso a soluções 
com países terceiros;
d) para apoiar condições nos países 



AM\1191416PT.docx 147/173 PE642.989v01-00

PT

de origem que permitam um regresso 
seguro e digno;
e) insta a UE e os seus Estados-
Membros a aumentarem a ajuda 
humanitária para as vítimas de 
deslocações forçadas;
f) insta a UE e os seus Estados-
Membros a prestarem ajuda às 
comunidades de acolhimento dos 
refugiados que vá além da programação 
de desenvolvimento padrão;

Or. en

Alteração 451
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as forças motrizes da migração 
forçada, tais como as guerras, os conflitos, 
as perseguições, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se procure soluções 
sustentáveis para os conflitos, bem como o 
reforço da cooperação e de parcerias com 
os países terceiros em causa; considera 
que o respeito pelo direito internacional 
em matéria de refugiados e direitos 
humanos é um alicerce fundamental da 
cooperação com países terceiros; insiste 
em que a aplicação dos Pactos Globais 
sobre a migração e os refugiados deva ser, 
por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento; insta o 
Conselho e a Comissão a criarem um 
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procedimento coordenado destinado 
especificamente à concessão de vistos 
humanitários a requerentes de asilo;

Or. en

Alteração 452
Željana Zovko

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras civis e 
por procuração, os conflitos interétnicos, 
as perseguições políticas ou religiosas, as 
redes de migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 453
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 28
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Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como os regimes 
totalitários, as ditaduras, as tiranias, as 
guerras, os conflitos, as perseguições, as 
redes de migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos e o contrabando; solicita que se 
enfrente a dimensão externa da crise dos 
refugiados, nomeadamente através da 
procura de soluções sustentáveis para os 
conflitos, bem como do reforço da 
cooperação e de parcerias com os países 
terceiros em causa; insiste em que a 
aplicação dos Pactos Globais sobre a 
migração e os refugiados deva ser, por 
conseguinte, acompanhada da execução da 
Agenda 2030 das Nações Unidas, tal como 
estabelecido nos objetivos de 
desenvolvimento estratégico, bem como do 
aumento do investimento nos países em 
desenvolvimento;

Or. es

Alteração 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando, as alterações 
climáticas e a pobreza, bem como de criar 
canais e rotas de migração legais e de 
facilitar os regressos voluntários, sempre 
que possível; considera, pois, importante 
que os recursos para o desenvolvimento e 
a cooperação não sejam desviados de tais 
objetivos a fim de serem orientados para o 
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Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

bloqueio e controlo das fronteiras, sem 
garantias efetivas do pleno respeito pelos 
direitos humanos. Solicita, por 
conseguinte, que se enfrente a dimensão 
externa da crise dos refugiados através da 
procura de soluções sustentáveis para os 
conflitos, bem como do reforço da 
cooperação e de parcerias com os países 
terceiros em causa. Insiste em que a 
aplicação dos Pactos Globais sobre a 
migração e os refugiados deva ser, por 
conseguinte, acompanhada da execução da 
Agenda 2030 das Nações Unidas, tal como 
estabelecido nos objetivos de 
desenvolvimento estratégico, bem como do 
aumento do investimento nos países em 
desenvolvimento;

Or. it

Alteração 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas, e de encontrar soluções a 
longo prazo baseadas no respeito pelos 
direitos humanos e pela dignidade; 
solicita que se enfrente a dimensão externa 
da crise dos refugiados, nomeadamente 
através da procura de soluções sustentáveis 
para os conflitos, bem como do reforço da 
cooperação e de parcerias com os países 
terceiros em causa; insiste em que a 
aplicação dos Pactos Globais sobre a 
migração e os refugiados deva ser, por 
conseguinte, acompanhada da execução da 
Agenda 2030 das Nações Unidas, tal como 
estabelecido nos objetivos de 
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países em desenvolvimento; desenvolvimento estratégico, bem como do 
aumento do investimento nos países em 
desenvolvimento; Insta a UE e respetivos 
Estados-Membros a garantirem uma 
transparência total em relação aos fundos 
afetados a países terceiros a título de 
cooperação no domínio da migração e a 
assegurarem que essa cooperação não 
beneficia autoridades envolvidas em 
violações dos direitos humanos;

Or. fr

Alteração 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em 
causa; insiste em que a aplicação dos 
Pactos Globais sobre a migração e os 
refugiados deva ser, por conseguinte, 
acompanhada da execução da Agenda 2030 
das Nações Unidas, tal como estabelecido 
nos objetivos de desenvolvimento 
estratégico, bem como do aumento do 
investimento nos países em 
desenvolvimento;

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros que 
cumpram com as leis internacionais em 
matéria de direitos humanos e de 
refugiados; salienta a importância de 
prestar assistência aos países terceiros no 
sentido de melhorarem as condições em 
matéria de direitos humanos na sua 
gestão da migração, em particular nos 
países de origem e de trânsito; insiste em 
que a aplicação dos Pactos Globais sobre a 
migração e os refugiados deva ser, por 
conseguinte, acompanhada da execução da 
Agenda 2030 das Nações Unidas, tal como 
estabelecido nos objetivos de 
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desenvolvimento estratégico, bem como do 
aumento do investimento nos países em 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 457
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando, a desigualdade 
económica e as alterações climáticas; 
solicita que se enfrente a dimensão externa 
da crise dos refugiados, nomeadamente 
através da procura de soluções sustentáveis 
para os conflitos, bem como do reforço da 
cooperação e de parcerias com os países 
terceiros em causa; insiste em que a 
aplicação dos Pactos Globais sobre a 
migração e os refugiados deva ser, por 
conseguinte, acompanhada da execução da 
Agenda 2030 das Nações Unidas, tal como 
estabelecido nos objetivos de 
desenvolvimento estratégico, bem como do 
aumento do investimento nos países em 
desenvolvimento; 

Or. en

Alteração 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 28
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Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise em matéria de 
asilo, nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 

28. Salienta a necessidade urgente de 
combater as causas profundas dos fluxos 
migratórios, tais como as guerras, os 
conflitos, as perseguições, as redes de 
migração ilegal, o tráfico de seres 
humanos, o contrabando e as alterações 
climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, 
nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, 
bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; 
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insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados 
deva ser, por conseguinte, acompanhada 
da execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
bem como do aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

neste contexto, reconhece a importância 
da execução da Agenda 2030 das Nações 
Unidas, tal como estabelecido nos 
objetivos de desenvolvimento estratégico, 
aliada ao aumento do investimento nos 
países em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 460
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Denuncia as mortes no mar 
Mediterrâneo e rejeita os abusos e 
violações de direitos humanos de que são 
alvo os refugiados e migrantes; lamenta 
que alguns tenham mesmo sido enviados 
de regresso para a fronteira ou expulsos 
para sítios onde a sua vida se encontra em 
perigo, em violação do direito 
internacional, incluindo o direito ao asilo; 
denuncia o encerramento de portos 
seguros e os ataques contra as ONG que 
ajudam essas pessoas, por exemplo 
através de campanhas de descrédito e de 
uma cada vez mais frequente perseguição 
judicial;

Or. en

Alteração 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

28-A. Destaca a necessidade urgente de 
elaborar políticas mais sólidas a nível da 
UE para fazer face aos problemas 
relacionados com migrantes, refugiados e 
requerentes de asilo, de uma forma 
consentânea com o direito internacional 
em matéria de direitos humanos e com a 
dignidade humana fundamental; insta a 
UE e os seus Estados-Membros a 
garantirem corredores humanitários e a 
emitirem vistos humanitários; salienta 
que a ajuda humanitária, em particular 
no contexto de operações de busca e 
salvamento, não deve nunca ser 
criminalizada; convida os Estados-
Membros da UE a aprovarem a revisão do 
Regulamento de Dublim e a promoverem 
a migração legal num verdadeiro espírito 
de cooperação e de partilha equitativa de 
encargos;

Or. en

Alteração 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Salienta que os principais tratados 
internacionais em matéria de direitos 
humanos reconhecem os direitos de todos 
os seres humanos, incluindo os migrantes 
e os refugiados, independentemente do 
seu estatuto jurídico, e obriga os Estados 
a respeitá-los, incluindo o princípio 
fundamental de não repulsão; insta os 
Estados-Membros e a UE a assegurarem 
o respeito pelos direitos humanos 
aquando da sua gestão da migração; insta 
a Comissão a elaborar uma estratégia 
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baseada nos direitos humanos no âmbito 
da migração e a aperfeiçoar os 
instrumentos da UE no sentido de proibir 
e contrariar os processos penais contra 
indivíduos e organizações da sociedade 
civil que prestem ajuda a migrantes por 
razões humanitárias;

Or. en

Alteração 463
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Reitera o seu apelo à UE para que 
garanta que todos os acordos em matéria 
de migração, cooperação e readmissão 
celebrados com Estados terceiros 
respeitem estritamente o direito 
internacional em matéria de direitos 
humanos, refugiados e domínio marítimo, 
em especial a Convenção relativa ao 
Estatuto dos Refugiados; insiste na 
necessidade de integrar os mecanismos 
tanto de pré-avaliação como de controlo, 
com vista a aferir as consequências para 
os direitos humanos decorrentes da 
cooperação com países terceiros no 
domínio da migração; neste contexto, 
insta a UE a aumentar a transparência e 
a assegurar a supervisão parlamentar e o 
controlo democrático destes acordos; frisa 
a necessidade de dissociar a cooperação 
para o desenvolvimento da cooperação em 
matéria de readmissão ou gestão das 
migrações; reitera que os direitos 
humanos devem ser integrados e 
monitorizados em todas as atividades 
realizadas pela Frontex e pelo EASO;

Or. en
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Alteração 464
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 28-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-B. Insta os Estados-Membros a 
respeitarem o princípio da não repulsão 
para países onde a vida ou a liberdade das 
pessoas estariam sobre ameaça; salienta a 
necessidade de estabelecer quadros para a 
proteção dos migrantes, em particular 
através da abertura de portos seguros e de 
vias legais para os migrantes e da 
concessão de vistos humanitários;

Or. en

Alteração 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Insta a UE a recorrer a parcerias 
com países terceiros no sentido de 
cumprir o direito internacional e de 
garantir o respeito pelos direitos 
humanos, com uma referência clara às 
situações de deslocação interna, bem 
como a aumentar o seu envolvimento na 
prevenção de conflitos e no apoio à 
iniciativa do ACNUR para erradicar a 
apatridia até 2024 dentro e fora da UE;

Or. en
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Alteração 466
Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 28-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-C. Insta a UE e os seus Estados-
Membros a serem totalmente 
transparentes sobre a afetação de fundos 
de países terceiros a título de cooperação 
em matéria de migração e a assegurarem 
que essa cooperação não beneficia direta 
ou indiretamente os sistemas de 
segurança, policiais ou judiciais 
envolvidos em violações dos direitos 
humanos; insta a UE e os seus Estados-
Membros a não incluírem fundos para o 
acolhimento de refugiados ou migrantes 
ou políticas de controlo ou regresso de 
migrantes no seu apoio oficial ao 
desenvolvimento e qualquer 
condicionalidade das ajudas neste âmbito; 
denuncia, em particular, a 
condicionalidade das ajudas prestadas a 
determinados países através de acordos de 
readmissão e a multiplicação de 
negociações neste domínio; solicita a 
suspensão de todos os acordos e 
negociações de acordos de readmissão 
com países que não respeitem os direitos 
humanos;

Or. en

Alteração 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Catástrofes ambientais e naturais 
e alterações climáticas
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Realça que, segundo as estimativas das 
Nações Unidas, se registará um grande 
número de pessoas deslocadas devido às 
alterações climáticas até 2050; recorda as 
obrigações e responsabilidades dos 
Estados e de outras instâncias 
responsáveis no sentido de atenuar os 
efeitos das alterações climáticas e evitar 
os seus impactos negativos para os 
direitos humanos; saúda o empenho a 
nível internacional no sentido de 
promover a integração das questões 
relacionadas com catástrofes ambientais e 
naturais no domínio dos direitos 
humanos;

Or. fr

Alteração 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 28-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-B. Solicita à UE que participe 
ativamente no debate sobre o termo 
«deslocados climáticos», incluindo a sua 
possível definição no direito internacional 
ou em qualquer acordo internacional de 
caráter vinculativo;

Or. en

Alteração 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 29
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Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar 
a apoiar ativamente instituições 
democráticas e eficazes de direitos 
humanos, bem como a sociedade civil, nos 
seus esforços com vista a promover a 
democratização; neste contexto, regista 
positivamente o compromisso consistente 
do Fundo Europeu para a Democracia na 
vizinhança oriental e meridional da UE 
para promover a democracia e o respeito 
pelos direitos e liberdades fundamentais; 
relembra que a experiência adquirida e as 
lições aprendidas com as transições para 
a democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência 
que podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Suprimido

Or. en

Alteração 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na 
vizinhança oriental e meridional da UE 
para promover a democracia e o respeito 
pelos direitos e liberdades fundamentais; 
relembra que a experiência adquirida e as 

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; 
relembra que a experiência adquirida e as 
lições aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
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lições aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Or. en

Alteração 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na 
vizinhança oriental e meridional da UE 
para promover a democracia e o respeito 
pelos direitos e liberdades fundamentais; 
relembra que a experiência adquirida e as 
lições aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; 
relembra que a experiência adquirida e as 
lições aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Or. fr

Alteração 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, partidos 
políticos, meios de comunicação social 
independentes, parlamentos, bem como a 
sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; insta à 
transparência na afetação de fundos e no 
acompanhamento da utilização dos 
fundos para as atividades em causa; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo; 
congratula-se com os debates do Conselho 
relativos às conclusões sobre a 
democracia enquanto ponto de partida 
para a atualização e o reforço da 
abordagem da UE ao reforço da 
democracia e insta os Estados-Membros 
da UE a angariarem fundos para o Fundo 
Europeu para a Democracia;

Or. en

Alteração 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, partidos 
políticos, meios de comunicação social 
independentes, parlamentos, bem como a 
sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo; 
congratula-se com os debates do Conselho 
relativos às conclusões sobre a 
democracia enquanto ponto de partida 
para a atualização e o reforço da 
abordagem da UE ao reforço da 
democracia;

Or. en

Alteração 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
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e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização, agindo 
de modo sensível ao contexto e tendo em 
conta a situação cultural e nacional dos 
países terceiros em causa, a fim de 
reforçar o diálogo e a parceria; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Or. en

Alteração 475
Emmanuel Maurel

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; solicita 
um esforço de transparência na afetação 
dos fundos e no controlo da sua utilização 
para as atividades em causa; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
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democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Or. fr

Alteração 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 
Köster, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; 
recorda que os direitos humanos 
constituem uma base fundamental dos 
processos de democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Or. en
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Alteração 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; 
recorda que os direitos humanos 
constituem uma base fundamental dos 
processos de democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Or. en

Alteração 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
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e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; 
recorda que os direitos humanos 
constituem uma base fundamental dos 
processos de democratização e, neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Or. en

Alteração 479
Željana Zovko

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia nos Balcãs 
Ocidentais e na vizinhança oriental e 
meridional da UE para promover a 
integração europeia, a democracia e o 
respeito pelos direitos e liberdades 
fundamentais; relembra que a experiência 
adquirida e as lições aprendidas com as 
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das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

transições para a democracia no quadro do 
alargamento e das políticas de vizinhança 
podem contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Or. en

Alteração 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; insta o Conselho 
a ponderar alargar o mandato do Fundo 
Europeu para a Democracia aos países da 
América Central e Latina e a 
disponibilizar fundos suficientes para o 
efeito; relembra que a experiência 
adquirida e as lições aprendidas com as 
transições para a democracia no quadro do 
alargamento e das políticas de vizinhança 
podem contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

Or. en
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Alteração 481
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo; neste 
sentido, reitera o papel da educação em 
matéria de direitos humanos e de 
democratização enquanto instrumento 
fundamental para reforçar esses valores 
dentro e fora da União Europeia;

Or. en

Alteração 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 

29. Salienta que a UE deve continuar a 
apoiar ativamente instituições democráticas 
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e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo;

e eficazes de direitos humanos, bem como 
a sociedade civil, nos seus esforços com 
vista a promover a democratização; neste 
contexto, regista positivamente o 
compromisso consistente do Fundo 
Europeu para a Democracia na vizinhança 
oriental e meridional da UE para promover 
a democracia e o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; relembra que a 
experiência adquirida e as lições 
aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e 
das políticas de vizinhança podem 
contribuir positivamente para a 
identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e 
consolidar outros processos de 
democratização em todo o mundo; neste 
sentido, reitera o papel da educação para 
os direitos humanos e a democratização 
enquanto instrumento fundamental para 
reforçar esses valores dentro e fora da 
União Europeia;

Or. en

Alteração 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Insta a UE a desenvolver um 
quadro político que defina a estratégia, os 
objetivos e a abordagem do apoio europeu 
à democracia, a fim de proporcionar uma 
maior clareza para a elaboração de 
políticas; salienta a importância de adotar 
regras de financiamento específicas para 
os programas da UE de apoio à 
democracia, tendo em conta a natureza 
das alterações democráticas; sublinha a 
necessidade de investir em recursos 
adequados para coordenar melhor os 
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programas de apoio à democracia e as 
prioridades políticas;

Or. en

Alteração 484
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Reitera a opinião positiva que tem 
em relação ao apoio contínuo da UE aos 
processos eleitorais e à sua 
disponibilização de assistência eleitoral e 
apoio aos observadores nacionais; saúda e 
apoia inteiramente, neste contexto, o 
trabalho do Grupo de Apoio à 
Democracia e de Coordenação Eleitoral 
do Parlamento Europeu; relembra a 
importância de um acompanhamento 
adequado dos relatórios e das 
recomendações das missões de observação 
eleitoral como forma de melhorar o seu 
impacto e de reforçar o apoio da UE às 
normas democráticas nos países em causa;

30. Reitera a opinião positiva que tem 
em relação ao apoio contínuo da UE aos 
processos eleitorais e à sua 
disponibilização de assistência eleitoral e 
apoio aos observadores nacionais; relembra 
a importância de um acompanhamento 
adequado dos relatórios e das 
recomendações das missões de observação 
eleitoral como forma de melhorar o seu 
impacto e de reforçar o apoio da UE às 
normas democráticas nos países em causa;

Or. en

Alteração 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Reitera a opinião positiva que tem 
em relação ao apoio contínuo da UE aos 
processos eleitorais e à sua 
disponibilização de assistência eleitoral e 

30. Reitera a opinião positiva que tem 
em relação ao apoio contínuo da UE aos 
processos eleitorais e à sua 
disponibilização de assistência eleitoral e 
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apoio aos observadores nacionais; saúda e 
apoia inteiramente, neste contexto, o 
trabalho do Grupo de Apoio à Democracia 
e de Coordenação Eleitoral do Parlamento 
Europeu; relembra a importância de um 
acompanhamento adequado dos relatórios 
e das recomendações das missões de 
observação eleitoral como forma de 
melhorar o seu impacto e de reforçar o 
apoio da UE às normas democráticas nos 
países em causa;

apoio aos observadores nacionais; saúda e 
apoia inteiramente, neste contexto, o 
trabalho do Grupo de Apoio à Democracia 
e de Coordenação Eleitoral do Parlamento 
Europeu; relembra a importância de um 
acompanhamento adequado dos relatórios 
e das recomendações das missões de 
observação eleitoral como forma de 
melhorar o seu impacto e de reforçar o 
apoio da UE às normas democráticas nos 
países em causa; insta ao 
acompanhamento dos casos de 
atrocidades cometidas contra os 
representantes de minorias étnicas e 
nacionais durante o processo eleitoral e a 
que os governos sejam incentivados a 
salvaguardar quotas para a representação 
das minorias, garantindo, assim, eleições 
democráticas nos países;

Or. en

Alteração 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Reitera a opinião positiva que tem 
em relação ao apoio contínuo da UE aos 
processos eleitorais e à sua 
disponibilização de assistência eleitoral e 
apoio aos observadores nacionais; saúda e 
apoia inteiramente, neste contexto, o 
trabalho do Grupo de Apoio à Democracia 
e de Coordenação Eleitoral do Parlamento 
Europeu; relembra a importância de um 
acompanhamento adequado dos relatórios 
e das recomendações das missões de 
observação eleitoral como forma de 
melhorar o seu impacto e de reforçar o 
apoio da UE às normas democráticas nos 
países em causa;

30. Reitera a opinião positiva que tem 
em relação ao apoio contínuo da UE aos 
processos eleitorais e à sua 
disponibilização de assistência eleitoral e 
apoio aos observadores nacionais; saúda e 
apoia inteiramente, neste contexto, o 
trabalho do Grupo de Apoio à Democracia 
e de Coordenação Eleitoral do Parlamento 
Europeu; relembra a importância de um 
acompanhamento adequado dos relatórios 
e das recomendações das missões de 
observação eleitoral como forma de 
melhorar o seu impacto e de reforçar o 
apoio da UE às normas democráticas nos 
países em causa; salienta a necessidade de 
apoiar a democracia ao longo de todo o 
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ciclo eleitoral, através de programas 
flexíveis e a longo prazo que reflitam a 
natureza das alterações democráticas;

Or. en

Alteração 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Reitera a opinião positiva que tem 
em relação ao apoio contínuo da UE aos 
processos eleitorais e à sua 
disponibilização de assistência eleitoral e 
apoio aos observadores nacionais; saúda e 
apoia inteiramente, neste contexto, o 
trabalho do Grupo de Apoio à Democracia 
e de Coordenação Eleitoral do Parlamento 
Europeu; relembra a importância de um 
acompanhamento adequado dos relatórios 
e das recomendações das missões de 
observação eleitoral como forma de 
melhorar o seu impacto e de reforçar o 
apoio da UE às normas democráticas nos 
países em causa;

30. Reitera a opinião positiva que tem 
em relação ao apoio contínuo da UE aos 
processos eleitorais e à sua 
disponibilização de assistência eleitoral e 
apoio aos observadores nacionais; saúda e 
apoia inteiramente, neste contexto, o 
trabalho do Grupo de Apoio à Democracia 
e de Coordenação Eleitoral do Parlamento 
Europeu; relembra a importância de um 
acompanhamento adequado dos relatórios 
e das recomendações das missões de 
observação eleitoral como forma de 
melhorar o seu impacto e de reforçar o 
apoio da UE às normas democráticas nos 
países em causa; salienta a necessidade de 
apoiar a democracia ao longo de todo o 
ciclo eleitoral, através de programas 
flexíveis e a longo prazo que reflitam a 
natureza das alterações democráticas;

Or. en


