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3.9.2015 A8-0230/15 

Alteração  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

A situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que é necessário rever os 

Tratados da UE para reforçar a proteção da 

democracia, do Estado de direito e dos 

direitos fundamentais; 

F. Considerando que é necessário revogar 

por inteiro os Tratados da UE para reforçar 

a proteção da democracia nacional e do 

Estado de direito; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Alteração  16 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando X 

 

Proposta de resolução Alteração 

X. Considerando que a UE está a 

atravessar um período de grave crise 

económica e financeira, cujas 

consequências, aliadas à adoção de 

determinadas medidas, como cortes 

orçamentais drásticos para lhe dar resposta 

em alguns Estados-Membros, estão a ter 

um impacto negativo nas condições de vida 

dos cidadãos da UE, aumentando o 

desemprego, os níveis de pobreza, as 

desigualdades e a precariedade das 

condições de trabalho e limitando o acesso 

e a qualidade dos serviços e, por 

conseguinte, o bem-estar dos cidadãos; 

X. Considerando que a UE provocou um 

período de grave crise económica, 

financeira e migratória, cujas 

consequências, aliadas à adoção de 

determinadas medidas, como cortes 

orçamentais drásticos para lhe dar resposta 

em alguns Estados-Membros, estão a ter 

um impacto negativo nas condições de vida 

dos cidadãos da UE, aumentando o 

desemprego, os níveis de pobreza, as 

desigualdades e a precariedade das 

condições de trabalho e limitando o acesso 

e a qualidade dos serviços e, por 

conseguinte, o bem-estar dos cidadãos; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Alteração  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A-B 

 

Proposta de resolução Alteração 

A-B. Considerando que, após os recentes 

ataques terroristas perpetrados no 

território da UE, certas políticas de luta 

contra o terrorismo são suscetíveis de 

comprometer os direitos fundamentais na 

UE; que é fundamental garantir a 

manutenção do equilíbrio entre a 

proteção das liberdades e dos direitos 

fundamentais dos cidadãos da UE e o 

reforço da sua segurança; que a UE e os 

seus Estados-Membros têm o dever de 

proteger os cidadãos europeus e, ao 

mesmo tempo, garantir o respeito pelos 

seus direitos e liberdades fundamentais na 

formulação e aplicação das políticas de 

segurança; que a necessidade e a 

proporcionalidade devem ser os princípios 

preponderante neste domínio, para evitar 

que as políticas aplicadas transgridam as 

liberdades públicas;  

A-B. Considerando que os recentes ataques 

terroristas islâmicos em Paris, Bruxelas, 

Londres e Copenhaga exigem que os 

Estados-nações protejam os respetivos 

cidadãos; lamenta profundamente que a 

UE esteja a impedir os Estados-nações de 

o fazerem ao criar inúmeros obstáculos 

no domínio dos direitos fundamentais, que 

infelizmente parecem beneficiar 

unicamente as pessoas em situação ilegal, 

os criminosos e os terroristas, e não os 

cidadãos cumpridores da lei dos países 

soberanos da Europa; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Alteração  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A-C 

 

Proposta de resolução Alteração 

A-C. Considerando que milhares de vidas 

estão a perder-se no Mediterrâneo, numa 

situação sem precedentes que investe na 

UE a enorme responsabilidade de agir 

para salvar vidas, travar os traficantes de 

seres humanos, estabelecer vias legais 

para os migrantes e ajudar e proteger os 

requerentes de asilo e os refugiados; 

A-C. Considerando que centenas de 

milhares de imigrantes ilegais estão a ser 

introduzidos na UE a partir do 

Mediterrâneo, numa situação sem 

precedentes que investe na Itália, na 

Grécia, na Espanha e em Malta a enorme 

responsabilidade de travar o fluxo de 

migrantes ilegais e terroristas, bem como 

os traficantes de seres humanos, organizar 

o reenvio direto dos migrantes ilegais para 

os respetivos países de origem ou de 

trânsito e ajudar os requerentes de asilo e 

os refugiados a apresentarem pedidos de 

asilo na região; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Alteração  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A-D 

 

Proposta de resolução Alteração 

A-D. Considerando que cerca de 

3 500 migrantes morreram ou foram 

dados como desaparecidos em 2014 ao 

tentarem atingir o território europeu, 

elevando o total de mortos e desaparecidos 

para cerca de 30 000 nas últimas duas 

décadas; considerando que a rota 

migratória para a Europa se tornou, 

segundo a Organização Internacional para 

as Migrações, a rota mais perigosa do 

mundo para os migrantes; 

A-D. Considerando que, em 2014, foram 

apresentados 625 920 pedidos de asilo, 

elevando o número total de pedidos de 

asilo nos últimos sete anos para cerca de 

2 500 000
1-A
; considerando que a rota 

migratória para a Austrália se tornou, 

segundo a Organização Internacional para 

as Migrações, a rota mais segura do 

mundo para os migrantes, não havendo 

registo de afogamento de migrantes em 

2014 e 2015 e tendo todos eles sido 

transferidos em segurança, sem 

constituírem um encargo para a Austrália 

e os respetivos cidadãos; apoia 

firmemente os esforços da Itália, da 

Grécia, da Espanha e de Malta no sentido 

de aplicar o modelo australiano; 

 __________________ 

1-A 
Dados do Eurostat de 2008-2014 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Alteração  20 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Remete para o artigo 10.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais, relativo à proteção 

da liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião, que inclui a 

liberdade de praticar a religião escolhida e 

de mudar de religião ou de convicção; 

considera que tal também abrange a 

liberdade de não ser crente; condena todos 

os tipos de discriminação ou intolerância e 

apela à proibição de toda e qualquer forma 

de discriminação com base nestas razões; 

lamenta, a propósito, os recentes casos de 

discriminação e de violência anti-islâmica 

e antissemita; insta os Estados-Membros, 

incluindo as autoridades regionais, a 

protegerem a liberdade de religião ou de 

crença por todos os meios à sua disposição 

e a promoverem a tolerância e o diálogo 

intercultural através da elaboração de 

políticas eficazes, reforçando sempre que 

necessário as políticas contra a 

discriminação; lembra a importância de um 

Estado laico e neutro para evitar a 

discriminação contra quaisquer 

comunidades religiosas, ateias ou 

agnósticas, e garantir a igualdade de 

tratamento a todas as religiões e crenças; 

manifesta preocupação em relação à 

aplicação de leis relativas à blasfémia e ao 

insulto religioso na União Europeia, que 

podem ter um efeito muito grave na 

40. Remete para o artigo 10.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais, relativo à proteção 

da liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião, que inclui a 

liberdade de praticar a religião escolhida e 

de mudar de religião ou de convicção; 

considera que tal também abrange a 

liberdade de não ser crente; condena todos 

os tipos de discriminação ou intolerância e 

apela à proibição de toda e qualquer forma 

de discriminação com base nestas razões; 

lamenta, a propósito, os recentes casos de 

discriminação e de violência anticristã e 

antissemita; insta os Estados-Membros, 

incluindo as autoridades regionais, a 

protegerem a liberdade de religião ou de 

crença por todos os meios à sua disposição 

e a promoverem a tolerância e o diálogo 

intercultural através da elaboração de 

políticas eficazes, reforçando sempre que 

necessário as políticas contra a 

discriminação; lembra a importância de um 

Estado laico e neutro para evitar a 

discriminação contra quaisquer 

comunidades religiosas, ateias ou 

agnósticas, e garantir a igualdade de 

tratamento a todas as religiões e crenças; 

manifesta preocupação em relação à 

aplicação de leis relativas à blasfémia e ao 

insulto religioso na União Europeia, que 

podem ter um efeito muito grave na 
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liberdade de expressão, e exorta os 

Estados-Membros a eliminá-las; condena 

veementemente os ataques dirigidos aos 

locais de culto e exorta os 

Estados-Membros a não deixarem que 

estes crimes fiquem impunes; 

liberdade de expressão, e exorta os 

Estados-Membros a eliminá-las; condena 

veementemente os ataques dirigidos aos 

locais de culto e exorta os 

Estados-Membros a não deixarem que 

estes crimes fiquem impunes; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Alteração  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 106 

 

Proposta de resolução Alteração 

106. Lamenta os casos de discurso e 

crimes de ódio motivados por racismo, 

xenofobia, intolerância religiosa ou 

preconceitos contra a deficiência, 

orientação sexual ou identidade de género 

de uma pessoa, que ocorrem na UE 

diariamente; insta os Estados-Membros a 

protegerem os direitos fundamentais e a 

promoverem a compreensão, a aceitação e 

a tolerância entre as diferentes 

comunidades que vivem no seu território; 

insta a UE a fazer da luta contra os 

crimes de ódio uma prioridade na 

elaboração de políticas europeias de luta 

contra a discriminação no domínio da 

justiça; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a reforçarem a luta 

contra os crimes de ódio e as atitudes e 

comportamentos discriminatórios, 

desenvolvendo uma estratégia abrangente 

destinada a combater os crimes de ódio, a 

violência baseada em preconceitos e a 

discriminação; 

106. Lamenta o facto de o direito à 

liberdade de expressão da população 

autóctone europeia estar em causa devido 

aos pontos de vista agressivos e 

intolerantes das minorias, que são 

facilitados por um grande número de 

partidários do relativismo cultural; 

deplora que as minorias sejam vitimizadas 

quando os seus pontos de vista e as suas 

práticas medievais são criticados e que os 

seus críticos sejam acusados de discurso 

de ódio, racismo, xenofobia, islamofobia, 

afrofobia, hostilidade relativamente aos 

ciganos, e incitamento ao ódio, entre 

outros termos de novilíngua, violando, 

deste modo, o seu direito à liberdade de 

expressão; 

Or. en 

 

 


