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20.11.2020 A9-0226/13

Alteração 13
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 15

Proposta de resolução Alteração

15. Exorta os Estados-Membros a 
protegerem e desenvolverem um setor dos 
meios de comunicação social dinâmico, 
independente, pluralista e livre; condena, a 
este respeito, quaisquer medidas destinadas 
a silenciar os meios de comunicação social 
que expressem críticas e a comprometer a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social, nomeadamente 
recorrendo a subterfúgios que por norma 
não desencadeiam um alerta na 
Plataforma do Conselho da Europa para 
a Proteção do Jornalismo e a Segurança 
dos Jornalistas; manifesta a sua 
preocupação com a criação de 
organismos controlados pelo Governo que 
gerem grande parte da paisagem 
mediática de um país e com o desvio de 
meios de comunicação social de serviço 
público para servir interesses partidários; 
recorda que, nos casos em que a 
propriedade dos meios de comunicação 
social continua a ser altamente 
concentrada, quer a nível governamental 
quer privado, tal constitui um risco 
significativo para a diversidade de 
informações e pontos de vista 
representados nos conteúdos dos meios de 
comunicação social; recorda que a 
liberdade de expressão e de informação, 
designadamente a liberdade de expressão 
artística, e a liberdade dos meios de 

15. Exorta a um setor dos meios de 
comunicação social dinâmico, 
independente, pluralista e livre; condena, a 
este respeito, quaisquer medidas destinadas 
a silenciar os meios de comunicação social 
que expressem críticas e a comprometer a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social, nomeadamente 
recorrendo a subterfúgios como a 
utilização abusiva das expressões 
«notícias falsas» ou «discursos de ódio» 
para fins políticos; recorda que a liberdade 
de expressão e de informação, 
designadamente a liberdade de expressão 
artística, e a liberdade dos meios de 
comunicação social são fundamentais para 
a democracia e o Estado de direito, e insta 
os Estados-Membros a garantirem a 
independência das respetivas autoridades 
de comunicação social; recorda que o 
direito de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias quer oralmente, quer 
por escrito ou de forma impressa, através 
da arte ou de qualquer outro meio, é uma 
componente da liberdade de expressão 
artística54;
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comunicação social são fundamentais para 
a democracia e o Estado de direito, e insta 
os Estados-Membros a garantirem a 
independência das respetivas autoridades 
de comunicação social; recorda que o 
direito de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias quer oralmente, quer 
por escrito ou de forma impressa, através 
da arte ou de qualquer outro meio, é uma 
componente da liberdade de expressão 
artística54;

_______________________ _______________________
54 Acórdão do TEDH de 24 de maio de 
1988, processo Müller e outros c. Suíça, 
n.ºs 27 e 33; acórdão do TEDH de 8 de 
julho de 1999, processo Karatas c. Turquia; 
acórdão do TEDH de 22 de outubro de 
2007, processo Lindon, 
Otchakovsky-Laurens e July c. França.

54 Acórdão do TEDH de 24 de maio de 
1988, processo Müller e outros c. Suíça, 
n.ºs 27 e 33; acórdão do TEDH de 8 de 
julho de 1999, processo Karatas c. Turquia; 
acórdão do TEDH de 22 de outubro de 
2007, processo Lindon, 
Otchakovsky-Laurens e July c. França.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/14

Alteração 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Recorda o princípio da 
responsabilidade penal individual 
aplicável às infrações graves; manifesta, 
neste contexto, a sua solidariedade para 
com a maioria das forças de segurança 
que respeitam a lei, que desempenham a 
tarefa fundamental de manter a 
segurança pública, na maioria das vezes 
num ambiente muito hostil;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Alteração 15
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 25

Proposta de resolução Alteração

25. Reconhece os problemas graves 
que podem surgir em comunidades 
predominantemente eurocéticas, em 
especial as que também têm opiniões 
políticas violentas, e insta a UE e os 
Estados-Membros a incentivarem a 
participação ativa dos cidadãos da UE nas 
questões europeias, principalmente entre 
os jovens, para que expressem as suas 
opiniões por vias democráticas;

25. Reconhece a vibrante contribuição 
democrática dos partidos da oposição 
para a promoção dos debates públicos; 
insta os Estados-Membros a incentivarem a 
participação ativa dos cidadãos em todas 
as questões públicas;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Alteração 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

30-A. Condena os numerosos ataques 
islamitas perpetrados na União Europeia 
desde 2000, que causaram a morte de 521 
pessoas e feriram milhares de outras;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Alteração 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

30-B. Salienta que as ONG e as pessoas 
que ajudam os imigrantes ilegais a 
atravessar as fronteiras europeias têm 
uma pesada responsabilidade pelos 
ataques islamitas, mas também pela 
violência diária sofrida por cidadãos dos 
Estados-Membros às mãos de alguns 
imigrantes ilegais;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Alteração 18
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
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que apliquem a 
Recomendação da Comissária para os 
Direitos Humanos do Conselho da 
Europa, de Junho de 2019, intitulada 
«Lives saved –  Rights protected – 
Bridging the protection gap for refugees 
and migrants in the Mediterranean» 
(Vidas salvas – Direitos protegidos – 
Colmatar o fosso na proteção de 
refugiados e migrantes no Mediterrâneo); 
reitera que as vias seguras e legais são a 
melhor maneira de evitar a perda de 
vidas; insta os Estados-Membros a 
intensificarem as medidas de reinstalação, 
a criarem corredores humanitários para a 
UE e a introduzirem a possibilidade de 
solicitar vistos humanitários para os 
requerentes de asilo;

31. Salienta que as ONG que atuam 
como serviço de vaivém no Mediterrâneo 
criam fatores de atração suplementares 
para que as pessoas arrisquem as suas 
vidas e as dos seus filhos para virem à 
procura de melhores oportunidades 
económicas na Europa, mesmo que as 
suas possibilidades de obter asilo sejam, 
na melhor das hipóteses, extremamente 
reduzidas; reitera que os direitos dos 
migrantes devem ser sopesados com os 
direitos dos cidadãos dos 
Estados-Membros na Europa, 
especialmente no que se refere à sua 
proteção e segurança; assinala que os 
mais recentes ataques terroristas na 
Europa foram perpetrados por migrantes 
e que a política liberal de migração da UE 
é diretamente responsável por isso;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/19

Alteração 19
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
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Condena o facto de alguns 
Estados-Membros terem aprovado leis, 
políticas e práticas que comprometem a 
proteção eficaz dos direitos humanos dos 
refugiados, requerentes de asilo e 
migrantes, em terra e no mar; insta a 
Comissão Europeia e os Estados-Membros 
a colocarem os direitos humanos dos 
migrantes, requerentes de asilo e 
refugiados, bem como o princípio da 
partilha de responsabilidades, no centro 
das suas políticas de migração e asilo; 
manifesta grande preocupação com a 
situação humanitária nos centros de 
registo; exorta a Comissão a propor uma 
solução urgente para resolver as 
flagrantes violações dos direitos humanos 
nos centros de acolhimento de refugiados 
e migrantes em solo europeu;

33. Insta os Estados-Membros a 
colocarem os direitos humanos dos 
europeus no centro das suas políticas de 
migração e asilo; manifesta grande 
preocupação com a situação humanitária 
nos centros de registo e salienta o impacto 
que as condições nos centros de registo 
têm na comunidade local;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Alteração 20
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
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Salienta que salvar vidas é uma 
obrigação legal ao abrigo do direito 
internacional e do direito da UE;  
condena a intimidação, as detenções e os 
processos penais instaurados em alguns 
Estados-Membros contra organizações da 
sociedade civil e indivíduos por prestarem 
assistência humanitária aos migrantes, 
cujas vidas estão em risco;  insta os 
Estados-Membros a assegurarem que os 
atos de ajuda humanitária não sejam 
criminalizados, em conformidade com o 
Protocolo das Nações Unidas contra o 
tráfico ilícito de migrantes;

Suprimido

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/21

Alteração 21
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
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Destaca que as crianças 
representam quase um terço dos 
requerentes de asilo e são, como tal, 
particularmente vulneráveis; apela à União 
Europeia e aos seus Estados-Membros para 
que redobrem os seus esforços no sentido 
de impedir que os menores não 
acompanhados se tornem vítimas de tráfico 
e de exploração sexual;

36. Destaca que as crianças 
representam quase um terço dos 
requerentes de asilo e são, como tal, 
particularmente vulneráveis; apela à União 
Europeia e aos seus Estados-Membros para 
que redobrem os seus esforços no sentido 
de impedir que os menores não 
acompanhados se tornem vítimas de tráfico 
e de exploração sexual; salienta que mais 
de metade dos pedidos de asilo são 
indeferidos;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Alteração 22
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 42

Proposta de resolução Alteração

42. Sublinha que o Estado de direito é 
uma pedra angular da democracia que 
mantém a separação de poderes, assegura a 
responsabilização, contribui para a 
confiança nas instituições públicas e 
garante os princípios da legalidade, 
segurança jurídica, proibição de 
arbitrariedade dos poderes executivos, 
independência judicial, imparcialidade e 
igualdade perante a lei; frisa que o Estado 
de direito e a independência judicial, em 
particular, são cruciais para que os 
cidadãos possam gozar dos seus direitos e 
liberdades fundamentais;  assinala que, nos 
termos do artigo 47.º da Carta, o direito 
fundamental à ação implica o acesso a um 
tribunal «independente»;  destaca que a 
influência política ou o controlo do poder 
judicial e outros entraves semelhantes à 
independência dos juízes individuais 
resultaram, com frequência, na 
incapacidade de o poder judicial 
desempenhar o seu papel de controlo 
independente do uso arbitrário do poder 
por parte dos ramos executivo e legislativo 
do governo;  condena o uso do sistema 
judicial para fins políticos, que buscam 
prejudicar, deslegitimar e silenciar 
dissidências políticas;

42. Sublinha que o Estado de direito é 
uma pedra angular da democracia que 
mantém a separação de poderes, assegura a 
responsabilização, contribui para a 
confiança nas instituições públicas e 
garante os princípios da legalidade, 
segurança jurídica, proibição de 
arbitrariedade dos poderes executivos, 
independência judicial, imparcialidade e 
igualdade perante a lei; frisa que o Estado 
de direito e a independência judicial, em 
particular, são cruciais para que os 
cidadãos possam gozar dos seus direitos e 
liberdades fundamentais; assinala que, nos 
termos do artigo 47.º da Carta, o direito 
fundamental à ação implica o acesso a um 
tribunal «independente»; destaca que a 
influência política ou o controlo do poder 
judicial e outros entraves semelhantes à 
independência dos juízes individuais 
resultaram, com frequência, na 
incapacidade de o poder judicial 
desempenhar o seu papel de controlo 
independente do uso arbitrário do poder 
por parte dos ramos executivo e legislativo 
do governo; condena o uso do sistema 
judicial para fins políticos, que buscam 
prejudicar, deslegitimar e silenciar 
dissidências políticas; salienta que o 
controlo político das atividades das 
procuradorias é prejudicial à separação 



AM\1218844PT.docx PE661.492v01-00

PT Unida na diversidade PT

de poderes e põe em perigo o Estado de 
direito;

Or. en


