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5.12.2018 A8-0373/11 

Alteração  11 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 46-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  46-B. Recorda que a responsabilidade 

pela educação de uma criança cabe, em 

primeiro lugar, aos seus pais; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Alteração  12 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 47-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  47-A. Chama a atenção para a 

necessidade de fazer a distinção entre, por 

um lado, vítimas de perseguição política e 

refugiados (de guerra) que, 

imediatamente antes da sua chegada à 

União, enfrentavam perigos reais 

decorrentes da guerra, e, por outro, 

migrantes em situação irregular; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Alteração  13 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 47-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  47-B. Convida os Estados-Membros a 

introduzir procedimentos mais céleres e 

mais eficazes de regresso dos requerentes 

de asilo cujos pedidos tenham sido 

recusados; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Alteração  14 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 47-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  47-C. Salienta que uma característica 

importante da soberania nacional de 

todos os Estados-Membros consiste na 

sua capacidade para determinar de forma 

autónoma o tipo de imigração e a 

respetiva ordem de grandeza; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/15 

Alteração  15 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da 

União Europeia nesta matéria 

(2018/2098(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Recorda que as sanções são um 

instrumento essencial da PESC;  

exorta o Conselho a adotar as 

sanções previstas na legislação da 

UE, quando estas forem consideradas 

necessárias para atingir os objetivos 

da PESC, nomeadamente com vista a 

proteger os direitos humanos e a 

consolidar e apoiar a democracia, 

assegurando que não tenham impacto 

na população civil; solicita que estas 

sanções visem funcionários que 

tenham sido identificados como 

responsáveis por violações dos 

direitos humanos, a fim de os punir 

pelos crimes e violações por si 

cometidos; 

 

62. Recorda que as sanções são um 

instrumento essencial da PESC; exorta o 

Conselho a adotar as sanções previstas na 

legislação da UE, quando estas forem 

consideradas necessárias para atingir os 

objetivos da PESC, nomeadamente com 

vista a proteger os direitos humanos e a 

consolidar e apoiar a democracia, 

assegurando que não tenham impacto na 

população civil; solicita que estas sanções 

visem funcionários que tenham sido 

identificados como responsáveis por 

violações dos direitos humanos, a fim de os 

punir pelos crimes e violações por si 

cometidos; apela à manutenção do 

princípio da unanimidade nas decisões 

relacionadas com a PESC e salienta que a 

aplicação da política de direitos 

fundamentais deve respeitar as 

competências da União, das suas agências 

e dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


