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6.4.2016 A8-0066/1 

Alteração  1 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à 

migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Assinala, neste sentido, que as 

políticas adotadas pela Austrália têm 

alcançado resultados cada vez melhores 

em matéria de redução da migração ilegal 

para a Austrália; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/2 

Alteração  2 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à 

migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. É de opinião de que uma resposta 

permanente, consistente e eficaz da UE 

nas operações de busca e salvamento no 

mar é essencial para impedir uma 

escalada do número de mortes de 
migrantes que tentam atravessar o Mar 

Mediterrâneo; 

4. É de opinião de que a política de 

abertura das fronteiras da União 

Europeia constitui um incentivo e 

encoraja mais migrantes a tentarem 

atravessar o Mar Mediterrâneo; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/3 

Alteração  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à 

migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Relembra que o processo de 

recolocação — isto é, a transferência de 

um requerente de proteção internacional 

ou de um beneficiário de proteção 

internacional, de um Estado-Membro 

para outro Estado-Membro — é um 

exemplo concreto de solidariedade no seio 

da União; recorda ainda que, desde 2009, 

o Parlamento Europeu tem apelado à 

criação de um mecanismo vinculativo 

para a repartição de requerentes de asilo 

entre todos os Estados-Membros; 

13. Relembra que, em 2015, mais de um 

milhão de migrantes entraram na 

Europa; observa com preocupação que 

muitos mais migrantes continuarão a 

chegar à Europa em 2016; convida, por 

conseguinte, os Estados-Membros a 

encerrarem as respetivas fronteiras; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/4 

Alteração  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à 

migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 63-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 63-A. Recorda que, desde o 

estabelecimento do espaço Schengen, a 

União é uma área sem fronteiras; salienta 

que os Estados-Membros precisam, neste 

momento, de regressar à proteção das 

fronteiras nacionais pelos Estados-nações 

soberanos; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/5 

Alteração  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à 

migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 64-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 64-A. Salienta que a abolição das 

fronteiras internas é um dos principais 

elementos que contribuíram para o fluxo 

maciço e descontrolado de migrantes, 

permitindo nomeadamente que os 

terroristas do Daexe entrassem livremente 

na Europa; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/6 

Alteração  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à 

migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Admite que a União necessita de 

reforçar a proteção das suas fronteiras 

externas e de aprofundar o 

desenvolvimento do SECA, e considera 

que são necessárias medidas no sentido de 

reforçar a capacidade do espaço 

Schengen para dar resposta aos novos 

desafios que a Europa enfrenta e para 

preservar os princípios fundamentais da 

segurança e da livre circulação de 

pessoas; 

75. Observa que um Estado-nação pode 

legitimamente considerar que a entrada 

irregular e a residência em situação 

irregular no interior das suas fronteiras 

constituem uma infração, podendo ser 

julgadas e sancionadas como crime; 

Or. en 



 

AM\1091273PT.doc  PE579.870v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

6.4.2016 A8-0066/7 

Alteração  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à 

migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 89-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 89-A. Solicita ao Conselho Europeu que 

cesse imediatamente todas as negociações 

com a Turquia e revogue o acordo entre a 

UE e a Turquia; apela à restauração 

plena da soberania nacional; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/8 

Alteração  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à 

migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 104-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 104-A. Assinala que a política de 

migração em grande escala aplicada pela 

UE nunca constituirá uma solução para 

os desafios demográficos; 

Or. en 

 

 


