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B8-0441/2017 

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre os processos por infração 

instaurados pela Comissão contra a Hungria, a República Checa e a Polónia relativos às 

respetivas políticas de migração  

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o processo por infração instaurado pela Comissão em 10 de dezembro 

de 2016, confirmado em 17 de maio de 2017, contra a Hungria relativo à sua legislação 

em matéria de direito de asilo, 

– Tendo em conta o processo por infração instaurado pela Comissão, em 14 de junho de 

2017, contra a República Checa, a Hungria e a Polónia por incumprimento das 

obrigações que lhes incumbem por força das decisões do Conselho em matéria de 

relocalização adotadas em 2015, 

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento, 

A. Considerando que o Governo húngaro tenciona manter, apesar das ameaças da 

Comissão, um controlo eficaz das suas fronteiras que são também fronteiras externas da 

União; 

B. Considerando que o próprio Presidente da República Francesa admitiu que o sistema 

europeu de proteção das fronteiras não resistirá às próximas vagas migratórias1; 

C. Considerando que os dirigentes das nações europeias têm o dever de proteger a 

identidade, a cultura e a prosperidade dos seus respetivos povos; 

1. Exige que a Comissão ponha imediatamente termo aos processos instaurados contra os 

Estados-Membros atrás referidos; 

2. Convida os Estados-Membros a apoiarem os países membros do grupo de Visegrado e a 

adotarem políticas migratórias semelhantes às conduzidas por esses países. 

                                                 
1 Entrevista de Emmanuel Macron ao Figaro: «A Europa não é um supermercado» (edição de 21.6.2017). 


