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21.2.2018 A8-0025/27 

Alteração  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 6-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta as resoluções 

pertinentes da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Alteração  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando U-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  U-A. Considerando que «entende que os 

acordos interinstitucionais apenas podem 

ter efeitos jurídicos entre as instituições 

da UE, pelo que não constituem «soft 

law» em termos de efeitos jurídicos em 

relação a terceiros» (ou seja, 

Estados-Membros individuais), tal como 

referido no artigo 15.º da sua resolução, 

de 4 de Setembro de 2007, sobre as 

implicações institucionais e jurídicas da 

utilização de instrumentos jurídicos não 

vinculativos («soft law») 

(2007/2028(INI)); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Alteração  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando U-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  U-B. Considerando que, nos centros de 

acolhimento de requerentes de asilo nos 

Estados-Membros, os refugiados cristãos 

são vítimas de ataques e até mesmo de 

ameaças de morte por parte de 

muçulmanos fanáticos que vivem de 

acordo com a lei islâmica (Sharia); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Alteração  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando U-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  U-C. Considerando que, de acordo com 

o artigo 4.º, n.º 2, do TUE, «a União 

respeita a igualdade dos Estados-

Membros perante os Tratados, bem como 

a respetiva identidade nacional, refletida 

nas estruturas políticas e constitucionais 

fundamentais de cada um deles, incluindo 

no que se refere à autonomia local e 

regional. A União respeita as funções 

essenciais do Estado, nomeadamente as 

que se destinam a garantir a integridade 

territorial, a manter a ordem pública e a 

salvaguardar a segurança nacional. Em 

especial, a segurança nacional continua a 

ser da exclusiva responsabilidade de cada 

Estado-Membro.»; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Alteração  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Declara que nem a soberania 

nacional nem a subsidiariedade podem 

justificar ou legitimar a recusa sistemática 

por parte de um Estado-Membro em 

respeitar os princípios fundamentais da 

União Europeia que inspiraram os artigos 

introdutórios dos Tratados europeus, que 

todos os Estados-Membros subscreveram 

por sua livre iniciativa e se 

comprometeram a respeitar; 

1. Declara que nem a soberania 

nacional nem a subsidiariedade podem 

justificar ou legitimar a recusa sistemática 

por parte de um Estado-Membro em 

respeitar os princípios fundamentais da 

União Europeia que inspiraram os artigos 

introdutórios dos Tratados europeus, que 

todos os Estados-Membros subscreveram 

por sua livre iniciativa e se 

comprometeram a respeitar; declara 

igualmente que a definição dos valores e 

princípios nucleares é um processo 

dinâmico e permanente, que deve ser 

conduzido com base na dignidade 

humana, tendo em conta o etos particular 

da sociedade de cada Estado-Membro; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Alteração  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Sublinha a necessidade de evitar 

interpretações unilaterais do princípio da 

não discriminação e rejeita a tentativa de 

atribuir ao artigo 21.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais um papel de 

destaque quando comparado com outras 

disposições (igualmente importantes) nela 

contidas; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Alteração  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-B. Recorda que, de acordo com o 

artigo 67.º do TFUE, «a União constitui 

um espaço de liberdade, segurança e 

justiça, no respeito dos direitos 

fundamentais e dos diferentes sistemas e 

tradições jurídicos dos Estados-

Membros»; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Alteração  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-C. Recorda que, de acordo com o 

artigo 4.º, n.º 2, do TUE, «a União 

respeita a igualdade dos Estados-

Membros perante os Tratados, bem como 

a respetiva identidade nacional, refletida 

nas estruturas políticas e constitucionais 

fundamentais de cada um deles, incluindo 

no que se refere à autonomia local e 

regional. A União respeita as funções 

essenciais do Estado, nomeadamente as 

que se destinam a garantir a integridade 

territorial, a manter a ordem pública e a 

salvaguardar a segurança nacional. Em 

especial, a segurança nacional continua a 

ser da exclusiva responsabilidade de cada 

Estado-Membro.»; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Alteração  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na UE em 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Observa que o cumprimento dos 

critérios de Copenhaga pelos Estados no 

momento da sua adesão à UE deve ser 

sujeito a uma monitorização e a um diálogo 

constantes no Parlamento Europeu, na 

Comissão e no Conselho, e entre estas 

instituições; 

2. Observa que o cumprimento dos 

critérios de Copenhaga pelos Estados no 

momento da sua adesão à UE deve ser 

sujeito a uma monitorização e a um diálogo 

constantes no Parlamento Europeu, na 

Comissão e no Conselho, e entre estas 

instituições; constata que a questão mais 

ampla consiste em saber se as instituições 

da UE, especialmente o Parlamento e a 

Comissão, têm o direito de exigir que os 

Estados-Membros efetuem uma avaliação 

de impacto sobre as obrigações 

adicionais, dando execução aos critérios 

de Copenhaga e ao direito da UE em 

matéria de direitos fundamentais; 

Or. en 

 

 


