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6.4.2016 A8-0066/9 

Alteração  9 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que 

respeita à migração 

2015/2095 (INI) 

Proposta de resolução 

N.º 39-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 39-A. Salienta que, ao abrigo do atual 

sistema, os beneficiários de proteção 

internacional estão «encurralados» no 

Estado-Membro que lhes concedeu asilo, 

mesmo no caso de receberem ofertas de 

emprego ou de poderem realizar estudos 

noutro Estado-Membro; apela, por 

conseguinte, ao reconhecimento mútuo 

das decisões de concessão de asilo em 

todos os Estados-Membros e à atribuição 

do direito de livre circulação no interior 

da UE a todos os beneficiários de 

proteção internacional, um ano após a 

concessão de proteção internacional, de 

acordo com as mesmas condições e as 

mesmas limitações aplicáveis aos 

cidadãos da UE; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Alteração  10 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que 

respeita à migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 39-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 39-B. Apela a que a Diretiva 2003/109/CE 

do Conselho relativa ao estatuto dos 

nacionais de países terceiros residentes de 

longa duração seja alterada no sentido de 

reduzir de cinco anos para um ano o 

período durante o qual um beneficiário de 

proteção internacional tem de residir no 

Estado-Membro que lhe concedeu a dita 

proteção internacional, antes de poder 

beneficiar da liberdade de circulação; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Alteração  11 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que 

respeita à migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 48-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 48-A. Destaca a necessidade urgente de 

facilitar o reagrupamento familiar e 

exorta a Comissão a garantir que todas as 

alterações da legislação nacional estejam 

em conformidade com a Diretiva 

2003/86/CE sobre o direito ao 

reagrupamento familiar e com o direito à 

vida familiar, consagrado no artigo 8.º da 

Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Alteração  12 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que 

respeita à migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 58-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 58-A. Chama a atenção para o elevado 

número de «pessoas não repatriáveis», ou 

seja, migrantes em situação irregular que 

são objeto de um procedimento de 

regresso e que não podem ser repatriados 

por diversas razões, ficando numa 

situação de incerteza; insta os 

Estados-Membros a regularizarem a 

situação das pessoas não repatriáveis; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Alteração  13 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que 

respeita à migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 64-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 64-A. Manifesta preocupação com as 

possíveis consequências da lista comum 

da União Europeia de países de origem 

seguros no que se refere à utilização de 

procedimentos acelerados e às 

consequências destes procedimentos ao 

nível dos direitos das pessoas em causa; 

expressa apreensão perante a natureza 

política da lista proposta pela Comissão, 

recordando que alguns países dos Balcãs 

Ocidentais não são seguros para certos 

grupos minoritários, e emite sérias 

reservas quanto à inclusão da Turquia 

nesta lista; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Alteração  14 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que 

respeita à migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 90-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 90-A. Lamenta a considerável margem de 

apreciação deixada aos Estados-Membros 

relativamente ao artigo 4.º da Diretiva 

sobre sanções contra as transportadoras 

(Diretiva 2001/51/CE do Conselho) no 

tocante à obrigação de multar as 

transportadoras nos casos em que uma 

pessoa solicite proteção internacional; 

insta os Estados-Membros a aplicarem de 

forma mais rigorosa o artigo 4.º, n.º 2, da 

diretiva e a dispensarem sistematicamente 

o pagamento de multas nos casos de asilo; 

solicita à Comissão que pondere a revisão 

da Diretiva 2001/51/CE do Conselho; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Alteração  15 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que 

respeita à migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 97-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 97-A. Lamenta a falta de controlo 

democrático sobre o acordo entre a UE e 

a Turquia, concluído em 18 de março de 

2016; manifesta a sua profunda 

preocupação quanto ao risco de o acordo 

resultar em violações graves dos direitos 

humanos e do Direito Internacional, 

devido à subordinação da reinstalação ao 

regresso e à não observância do princípio 

da não repulsão resultante do reenvio de 

todos os requerentes de asilo e migrantes 

em situação irregular que cheguem à 

Grécia, sem proceder a uma avaliação 

individual e sistemática das 

vulnerabilidades e das necessidades de 

proteção; 

Or. en 



 

AM\1091304PT.doc  PE579.870v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

6.4.2016 A8-0066/16 

Alteração  16 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que 

respeita à migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 122-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 122-A. Exorta a Comissão Europeia e os 

Estados-Membros a criarem canais 

oficiais para a migração laboral e a 

concederem incentivos aos migrantes 

para que utilizem esses canais, visto que 

darão resposta às necessidades 

económicas e sociais da Europa; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Alteração  17 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que 

respeita à migração 

2015/2095(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 122-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 122-B. Exorta a Comissão Europeia a 

propor novas iniciativas para atrair 

trabalhadores menos qualificados para a 

UE, apoiando-se na Diretiva relativa aos 

trabalhadores sazonais, a fim de prever 

regras de admissão mais simples e claras, 

que se traduzam numa diminuição do 

número de pessoas que trabalham de 

forma irregular em empregos pouco 

qualificados; 

Or. en 

 

 


