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20.11.2020 A9-0226/3

Alteração 3
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que, nos termos do 
artigo 17.º do TUE, a Comissão tem de 
velar pela aplicação dos tratados; que a 
recusa de um Estado-Membro em 
respeitar plenamente o direito da UE, a 
separação de poderes, a independência do 
poder judicial e a previsibilidade das 
ações do Estado põe em causa a 
credibilidade da UE; que um poder 
judicial independente, a liberdade de 
expressão e de informação e o pluralismo 
dos meios de comunicação social são 
componentes cruciais do Estado de 
direito;

C. Considerando que a UE é uma 
união de cooperação entre Estados 
soberanos e que os Estados-Membros 
continuam a ser os senhores dos Tratados 
da UE; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/4

Alteração 4
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
Considerando AD

Proposta de resolução Alteração

AD. Considerando que a UE tem a 
obrigação, nos termos do Direito 
internacional e da UE, de receber e 
processar os pedidos dos que procuram 
asilo na UE; que as devoluções sumárias 
violam o Direito internacional e da UE e 
impedem os requerentes de asilo de 
beneficiarem das garantias legais 
firmemente consagradas nessa legislação; 
que a Comissária para os Direitos 
Humanos do Conselho da Europa 
manifestou a sua profunda preocupação 
com os relatos coerentes de ações de 
devolução sumária violentas;

AD. Considerando que os 
Estados-Membros da UE não são 
obrigados a conceder acesso a migrantes 
económicos; que os migrantes que viajam 
a partir de ou através de países terceiros 
seguros não têm direito de asilo; que a 
Convenção relativa ao Estatuto dos 
Refugiados devia ser interpretada no 
espírito inicialmente previsto; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/5

Alteração 5
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
Considerando AE

Proposta de resolução Alteração

AE. Considerando que a migração faz 
parte do passado, do presente e do futuro 
da UE e constitui um dos maiores desafios 
do nosso tempo, com claras implicações 
para os direitos fundamentais; que os 
requerentes de asilo têm o direito e a 
possibilidade de apresentar os seus 
pedidos de asilo nos pontos de passagem 
de fronteira oficiais quando entram na 
UE; que houve alegações de violação dos 
direitos fundamentais de migrantes e 
requerentes de asilo; que os guardas de 
fronteira têm de prestar serviços 
adequados aos refugiados, tendo em 
consideração as circunstâncias especiais 
das pessoas vulneráveis, como as crianças, 
as pessoas traumatizadas e as grávidas;

AE. Considerando que a política de 
migração da UE se baseia, inteiramente, 
na premissa errada de que a migração é 
inevitável e mesmo desejável; que a 
política de migração da UE se baseia no 
argumento viciado de que a criação de 
mais vias legais para a migração reduzirá, 
de alguma forma, a pressão migratória, 
quando, na realidade, criaria ainda mais 
fatores de atração, incentivando  as 
pessoas a viajarem para a Europa; que os 
guardas de fronteira devem proteger as 
fronteiras externas, tendo em consideração 
as circunstâncias especiais das pessoas 
vulneráveis, como as crianças, as pessoas 
traumatizadas e as grávidas;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/6

Alteração 6
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
Recital AH

Proposta de resolução Alteração

AH. Considerando que os atos 
terroristas representam uma das mais 
graves violações dos direitos e liberdades 
fundamentais; que, em 2018 e 2019, 
tiveram lugar na União Europeia atos de 
glorificação do terrorismo e homenagens a 
terroristas; que este tipo de atos legitima o 
terrorismo, ameaça a nossa democracia e 
humilha as vítimas;

AH. Considerando que os atos 
terroristas representam uma das mais 
graves violações dos direitos e liberdades 
fundamentais; que, em 2018 e 2019, 
tiveram lugar na União Europeia atos de 
glorificação do terrorismo islamista e 
homenagens a terroristas; que este tipo de 
atos legitima o terrorismo, ameaça a nossa 
democracia e humilha as vítimas;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/7

Alteração 7
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
N.° 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que a habitação não é 
uma mercadoria, mas uma necessidade, 
pois os cidadãos que dela são privados 
não podem participar plenamente na 
sociedade nem ter acesso a todos os seus 
direitos fundamentais; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de os jovens, em 
particular, estarem a perder a habitação 
devido às rendas elevadas e lamenta os 
casos de discriminação por parte de 
senhorios, bem como as políticas que 
reduzem os subsídios de habitação para os 
jovens;  considera alarmante que até um 
terço de todos os sem-abrigo na maioria 
dos Estados-Membros tenha idades 
compreendidas entre os 18 e os 29 anos; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
terem em conta as recomendações feitas 
pela Comissária para os Direitos 
Humanos do Conselho da Europa na sua 
observação de 23 de janeiro de 2020 
intitulada «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (O 
direito a habitação a preços acessíveis:  o 
dever europeu negligenciado), 
nomeadamente a recomendação de 
acordo com a qual todos os 
Estados-Membros devem aceitar de 
imediato a vinculação ao artigo 31.º da 
Carta Social Europeia Revista sobre o 
direito à habitação; insta os 

3. Considera alarmante o número 
crescente de sem-abrigo na Europa; 
considera que as políticas públicas devem 
centrar-se, em primeiro lugar, na pobreza 
enfrentada pelos cidadãos dos 
Estados-Membros e não na situação 
económica de outros países e continentes 
ou na admissão de mais imigrantes 
ilegais;
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Estados-Membros a incluírem o direito a 
uma habitação adequada para os 
cidadãos nas suas prioridades em matéria 
de políticas sociais e a intensificarem o 
investimento em habitação social e a 
preços acessíveis, visando combater a 
sobrecarga das despesas com a habitação 
e, em particular, proteger os grupos 
desfavorecidos e vulneráveis; insta a 
Comissão a investigar devidamente a 
discriminação no acesso à habitação, que 
é proibida pela Diretiva relativa à 
igualdade racial, e a iniciar processos por 
infração caso existam violações;
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20.11.2020 A9-0226/8

Alteração 8
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
N.° 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reitera que as mulheres e as 
raparigas devem ter o controlo do seu 
corpo e da sua sexualidade; solicita a 
todos os Estados-Membros que garantam 
uma educação sexual integrada, um 
acesso fácil das mulheres e raparigas ao 
planeamento familiar e a todos os serviços 
de saúde sexual e reprodutiva, 
nomeadamente a métodos contracetivos 
modernos e ao aborto legal e seguro;

5. Reitera que a formulação e a 
aplicação de políticas em matéria de 
aborto, tal como a proteção e aplicação de 
todos os outros direitos em matéria de 
saúde sexual e reprodutiva, são da 
exclusiva competência dos 
Estados-Membros; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/9

Alteração 9
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Condena, veementemente, todos os 
atos de violência e assassinatos na 
Europa, independentemente de quem for 
a vítima;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/10

Alteração 10
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
N.° 10

Proposta de resolução Alteração

10. Condena os crimes de ódio e o 
discurso de ódio, bem como a 
discriminação com base seja em que 
motivos for, tais como raça, cor, origem 
étnica ou social, língua, religião ou 
convicção, opinião política, estatuto de 
minoria, deficiência, orientação sexual, 
identidade de género, expressão de género 
ou características sexuais;  reitera a sua 
preocupação pelo facto de o discurso de 
ódio em linha continuar a ser uma 
questão presente e urgente; adverte contra 
o aumento dos níveis e a normalização do 
discurso de ódio e das diferentes formas 
de racismo, como a islamofobia, o 
anticiganismo, o antissemitismo e o 
racismo contra as pessoas negras e as 
pessoas de cor em muitos 
Estados-Membros, impulsionado pela 
ascensão dos movimentos extremistas e da 
sua retórica, bem como por 
representantes governamentais ou líderes 
políticos em determinados 
Estados-Membros que utilizam o discurso 
do ódio, propagando uma retórica racista, 
xenófoba e anti LGBTI;  manifesta a sua 
preocupação com a relutância das vítimas 
em denunciar os crimes de ódio por 
motivos que se prendem com 
salvaguardas inadequadas e com a 
inoperância das autoridades na devida 

10. Condena todos os atos de violência 
e todos os apelos à violência contra 
qualquer pessoa; relembra que os 
cidadãos dos Estados-Membros são iguais 
em direitos e responsabilidades;
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investigação e condenação de crimes de 
ódio nos Estados-Membros; salienta a 
necessidade de incentivar as vítimas, de 
lhes facilitar a denúncia de casos de crime 
de ódio ou de discriminação, e de lhes 
fornecer toda a proteção e apoio; recorda 
que os Estados-Membros devem garantir 
que o crime de ódio e o discurso de 
incitação ao ódio sejam efetivamente 
registados, investigados, perseguidos e 
julgados; insta a Comissão e a FRA a 
continuarem o seu trabalho de 
acompanhamento dos crimes de ódio e do 
discurso de ódio nos Estados-Membros e 
a apresentarem periodicamente relatórios 
sobre os casos e as tendências;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/11

Alteração 11
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
N.° 11

Proposta de resolução Alteração

11. Recorda a obrigação das 
instituições e agências da UE de 
respeitarem plenamente o direito de todos 
os cidadãos à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião e a proibição da 
discriminação em razão da religião ou 
convicções, designadamente convicções 
filosóficas, em público e em privado; insta 
os Estados-Membros a protegerem a 
liberdade de pensamento, de consciência, 
de religião ou de convicção e a aplicarem 
eficazmente as diretrizes da UE sobre a 
sua promoção e proteção;

11. Recorda o direito de todos os 
cidadãos à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião e a proibição da 
discriminação em razão da religião ou 
convicções, designadamente convicções 
filosóficas e políticas, em público e em 
privado, como nas plataformas das redes 
sociais; insta os Estados-Membros a 
protegerem a liberdade de pensamento, de 
consciência, de religião ou de convicção;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/12

Alteração 12
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0226/2020
Clare Daly
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta de resolução
N.° 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta os Estados-Membros a 
assegurarem a plena aplicação da Diretiva 
relativa à igualdade racial (2000/43/CE), 
a fim de combater o racismo persistente 
contra as pessoas negras e as pessoas de 
cor, a transfobia, o anticiganismo, o 
antissemitismo e a islamofobia; condena o 
facto de as minorias raciais, étnicas, 
linguísticas e religiosas serem 
confrontadas com racismo estrutural, 
discriminação, criminalidade de ódio e 
discurso de ódio, com a falta de acesso à 
justiça e com desigualdades 
socioeconómicas persistentes em domínios 
como a habitação, os cuidados de saúde, o 
emprego e a educação, que devem ser 
reconhecidos como grandes entraves ao 
pleno gozo dos direitos fundamentais e 
como um sério obstáculo à inclusão e à 
igualdade;

12. Insta os Estados-Membros a 
assegurarem que todos os cidadãos gozem 
plenamente dos seus direitos 
fundamentais;

Or. en


