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Relatório A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 e a política 

da União Europeia nesta matéria 

2014/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 153 

 

Proposta de resolução Alteração 

153. Exorta a Comissão a desenvolver 

mecanismos financeiros inovadores 

destinados a levar a efeito reformas fiscais 

e a reforçar a luta contra a corrupção, os 

fluxos financeiros ilícitos e a evasão fiscal; 

recomenda, neste contexto, que seja 

equacionada a possibilidade de criar 

parcerias público-privadas, de conjugar 

subvenções e empréstimos e de ajudar os 

países em desenvolvimento a mobilizarem 

de forma mais adequada os seus recursos 

nacionais; 

153. Exorta a Comissão a desenvolver 

mecanismos financeiros inovadores 

destinados a levar a efeito reformas fiscais 

e a reforçar a luta contra a corrupção, os 

fluxos financeiros ilícitos e a evasão fiscal; 

recomenda, neste contexto, que seja 

equacionada a possibilidade de criar 

parcerias público-privadas, de conjugar 

subvenções e empréstimos e de ajudar os 

países em desenvolvimento a mobilizarem 

de forma mais adequada os seus recursos 

nacionais; destaca o apelo à criação de um 

imposto internacional sobre as transações 

financeiras, que poderia funcionar como 

fonte adicional para financiar o 

desenvolvimento, e recorda aos 

Estados-Membros que já concordaram 

com a instauração de um imposto sobre as 

operações financeiras a nível nacional e 

se comprometeram a afetar uma parte dos 

fundos ao financiamento de bens públicos 

globais, entre eles o desenvolvimento; 

Or. en 
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Pier Antonio Panzeri 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 e a política 

da União Europeia nesta matéria 

2014/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 183 

 

Proposta de resolução Alteração 

183. Manifesta a sua indignação 

relativamente ao número de mortes no Mar 

Mediterrâneo, 3 000, segundo estimativas 

da Organização Internacional para a 

Migração, no seu relatório "Viagens 

Fatais" para o ano de 2013, tornando esta a 

região mais mortal do mundo para a 

migração ilegal; manifesta a sua profunda 

preocupação com os relatos de violações 

dos direitos humanos de migrantes e 

requerentes de asilo no seu percurso para a 

UE; apela à União e aos Estados-Membros 

para que cooperem com a ONU, os 

mecanismos regionais, os governos e as 

ONG, por forma a resolver estas questões; 

destaca a necessidade urgente de elaborar 

políticas mais sólidas, mais solidárias e 

mais integradas a nível da União para fazer 

face aos problemas prementes relacionados 

com migrantes, refugiados e requerentes de 

asilo de forma consentânea com o Direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos e a dignidade humana 

fundamental, apelando à UE para que 

introduza um sistema comum europeu de 

asilo e garanta a adoção de normas comuns 

eficazes nos processos de acolhimento em 

toda a União, a bem da proteção de 

menores não acompanhados e das pessoas 

mais vulneráveis; convida a VP/AR, o 

183. Manifesta a sua indignação 

relativamente ao número de mortes no Mar 

Mediterrâneo, 3 000, segundo estimativas 

da Organização Internacional para a 

Migração, no seu relatório "Viagens 

Fatais" para o ano de 2013, tornando esta a 

região mais mortal do mundo para a 

migração ilegal; manifesta a sua profunda 

preocupação com os relatos de violações 

dos direitos humanos de migrantes e 

requerentes de asilo no seu percurso para a 

UE; apela à União e aos Estados-Membros 

para que cooperem com a ONU, os 

mecanismos regionais, os governos e as 

ONG, por forma a resolver estas questões; 

destaca a necessidade urgente de elaborar 

políticas mais sólidas, mais solidárias e 

mais integradas a nível da União para fazer 

face aos problemas prementes relacionados 

com migrantes, refugiados e requerentes de 

asilo de forma consentânea com o Direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos e a dignidade humana 

fundamental, apelando à UE para que 

garanta a adoção de normas comuns 

eficazes nos processos de acolhimento em 

toda a União, a bem da proteção de 

menores não acompanhados e das pessoas 

mais vulneráveis; convida a VP/AR, o 

Comissário da Migração, Assuntos 
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Comissário da Migração, Assuntos 

Internos e Cidadania e o SEAE a 

reforçarem a cooperação e a partilha 

equitativa de responsabilidade entre 

Estados-Membros, nomeadamente no que 

toca ao acolhimento e à reinstalação de 

refugiados e à colaboração com os serviços 

de busca e salvamento na assistência 

prestada aos migrantes em situação de 

perigo no mar, quando tentam chegar às 

costas da UE; lembra, neste contexto, a 

necessidade de respeitar o princípio da não 

repulsão em águas europeias e 

internacionais, tal como sustenta o 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem; 

recorda o compromisso assumido pela 

Comissão no sentido de desenvolver canais 

adequados de migração legal; apela aos 

Estados-Membros para que implementem 

integralmente o pacote comum da UE 

relativo ao asilo, aprovado recentemente, e 

a legislação comum no domínio da 

migração; apela aos Estados-Membros para 

que participem nos programas de 

reinstalação e promovam o 

desenvolvimento de programas de proteção 

regional na maioria das áreas afetadas; 

destaca a necessidade de combater as 

causas da migração ilegal; insta o SEAE e 

os Estados-Membros a dedicarem uma 

atenção mais detalhada aos países em que 

se inicia o tráfico ou o contrabando de 

pessoas, aos países de passagem e aos 

países de destino; apela à VP/AR e aos 

Estados-Membros para que continuem a 

reforçar a dimensão externa da União, 

trabalhando em conjunto com os países de 

origem e de trânsito, designadamente com 

os países parceiros, em particular da região 

mediterrânica, suscitando sistematicamente 

estas questões no diálogo político com os 

países visados e em declarações públicas e 

promovendo ao máximo a cooperação com 

estes países, por forma a desmantelar as 

redes de tráfico ilícito de migrantes e a 

combater as máfias ilegais que auferem 

lucros com o tráfico de pessoas; 

Internos e Cidadania e o SEAE a 

reforçarem a cooperação e a partilha 

equitativa de responsabilidade entre 

Estados-Membros, nomeadamente no que 

toca ao acolhimento e à reinstalação de 

refugiados e à colaboração com os serviços 

de busca e salvamento na assistência 

prestada aos migrantes em situação de 

perigo no mar, quando tentam chegar às 

costas da UE; lembra, neste contexto, a 

necessidade de respeitar o princípio da não 

repulsão em águas europeias e 

internacionais, tal como sustenta o 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem; 

recorda o compromisso assumido pela 

Comissão no sentido de desenvolver canais 

adequados de migração legal; apela aos 

Estados-Membros para que implementem 

integralmente o pacote comum da UE 

relativo ao asilo, aprovado recentemente, e 

a legislação comum no domínio da 

migração, e, para este fim, apela à 

aplicação do mecanismo de resolução de 

crises previsto no artigo 33.° do 

Regulamento de Dublim, que incluiria um 

contingente mínimo claramente definido 

por Estado-Membro, a fim de obter 

rapidamente um mecanismo de resolução 

de crises operacional, para que a 

redistribuição atenue a pressão sobre os 

Estados-Membros mais afetados, onde a 

quota mínima é claramente ultrapassada; 

apela aos Estados-Membros para que 

participem nos programas de reinstalação e 

promovam o desenvolvimento de 

programas de proteção regional na maioria 

das áreas afetadas; destaca a necessidade 

de combater as causas da migração ilegal; 

insta o SEAE e os Estados-Membros a 

dedicarem uma atenção mais detalhada aos 

países em que se inicia o tráfico ou o 

contrabando de pessoas, aos países de 

passagem e aos países de destino; apela à 

VP/AR e aos Estados-Membros para que 

continuem a reforçar a dimensão externa 

da União, trabalhando em conjunto com os 

países de origem e de trânsito, 

designadamente com os países parceiros, 
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em particular da região mediterrânica, 

suscitando sistematicamente estas questões 

no diálogo político com os países visados e 

em declarações públicas e promovendo ao 

máximo a cooperação com estes países, por 

forma a desmantelar as redes de tráfico 

ilícito de migrantes e a combater as máfias 

ilegais que auferem lucros com o tráfico de 

pessoas; 

Or. en 


