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7.12.2016 A8-0345/5 

Alteração  5 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando Y 

 

Proposta de resolução Alteração 

Y. Considerando que a violência contra as 

mulheres representa uma violação dos 

direitos fundamentais, que afeta todos os 

estratos sociais, independentemente da 

idade, do nível de instrução, dos 

rendimentos, do estatuto social e do país 

de origem ou residência; que a 

desigualdade e os estereótipos com base 

no género aumentam o risco de violência 

e de outras formas de exploração e 

dificultam a plena participação das 

mulheres em todos os domínios da vida; 

Y. Considerando que a violência contra as 

mulheres alastrou por toda a Europa 

devido à imigração em massa, tal como 

ficou demonstrado nos ataques em grande 

escala contra as mulheres que ocorreram 

em Colónia e noutras cidades europeias 

na noite de Ano Novo; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Alteração  6 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Regista com preocupação os 

incidentes registados nas fronteiras 

externas da UE no que respeita à violação 

dos direitos fundamentais dos migrantes e 

dos refugiados, e reitera que todas as 

pessoas têm o direito de gozar dos seus 

direitos humanos; recorda o direito 

fundamental a procurar asilo; incentiva a 

UE e os Estados-Membros a atribuírem 

recursos suficientes à criação de vias 

seguras e legais para os requerentes de 

asilo, de forma a prejudicar o modelo 

empresarial das redes de tráfico de seres 

humanos e dos passadores, bem como a 

impedir que muitas pessoas corram o 

risco de enveredar por vias perigosas; 

recorda que salvar vidas é um ato de 

solidariedade para com as pessoas em 

risco, sendo também uma obrigação 

jurídica; convida os Estados-Membros e 

as instituições da UE a respeitarem o 

direito internacional e o direito da União 

Europeia, assim como a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia, durante as ações da guarda de 

fronteira e os procedimentos de asilo; 

realça que as pessoas singulares ou as 

ONG que prestam efetivamente 

assistência a pessoas em perigo não 

devem correr o risco de sanções por 

facultarem esse apoio; 

25. Salienta que o asilo deve ser 

concedido na região dos requerentes de 

asilo; insta a UE e os Estados-Membros a 

deixarem de validar o modelo empresarial 

das redes de tráfico de seres humanos e 

dos passadores recusando o regresso de 

migrantes a zonas seguras na sua região 

de origem; 



 

AM\1112054PT.docx  PE596.605v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Or. en 



 

AM\1112054PT.docx  PE596.605v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.12.2016 A8-0345/7 

Alteração  7 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Manifesta preocupação com o 

crescimento do racismo e da xenofobia 

sob a forma de afrofobia, hostilidade em 

relação à comunidade cigana, 

antissemitismo, islamofobia e sentimentos 

anti-imigrantes; insta os 

Estados-Membros a protegerem a 

liberdade de pensamento, de consciência, 

de religião ou de crença; exorta a UE e os 

Estados-Membros a incluírem a 

discriminação múltipla nas políticas 

relativas à igualdade; insta a Comissão e 

os Estados-Membros a intensificarem os 

esforços de intercâmbio de boas práticas e 

a reforçarem a sua cooperação com vista 

a combater o racismo, a xenofobia, a 

homofobia, a transfobia e outras formas 
de intolerância, com a plena inclusão da 

sociedade civil e com os contributos dos 

intervenientes pertinentes, nomeadamente 

a FRA; 

53. Constata a crescente preocupação da 

opinião pública nos Estados-Membros 

com a imigração em massa, a 

criminalidade e o terrorismo e extremismo 

islâmicos; salienta que se trata de uma 

preocupação legítima à qual é necessário 

dar resposta;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Alteração  8 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 57 

 

Proposta de resolução Alteração 

57. Manifesta-se preocupado com a 

ocorrência crescente de discursos de ódio 

na Internet; recomenda aos Estados-

Membros que instituam um procedimento 

simples que permita aos cidadãos 

sinalizar a presença de conteúdos de 

incitamento ao ódio em linha; congratula-

se com o anúncio da Comissão relativo ao 

Código de Conduta em matéria de luta 

contra o discurso de ódio ilegal em linha e 

insta à sua observação e à realização de 

esforços continuados para reforçar a 

cooperação com o setor privado e com a 

sociedade civil; recorda que as medidas 

tomadas nesta matéria não devem 

contradizer os princípios fundamentais 

relativos à liberdade de expressão, 

especialmente a liberdade de imprensa; 

57. Condena o facto de as críticas sobre a 

imigração em massa serem 

sistematicamente classificadas como 

«discurso de ódio»; salienta que importa 

garantir e proteger a liberdade de 

expressão na Internet e em qualquer outro 

local; 

Or. en 

 

 


