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20.11.2020 A9-0226/39

Alteração 39
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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
Travessão 20 (novo)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o parecer do 
Comité dos Direitos Económicos, Sociais 
e Culturais das Nações Unidas, de 11 de 
outubro de 2019, ao abrigo do Protocolo 
Facultativo ao Pacto Internacional sobre 
os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais, relativo à Comunicação 
n.º 37/2018, López Albán v. Espanha1-A, 
___________________
1-A http://www.housingrightswatch.org/co
ntent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time

Or. en

http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time


AM\1218867PT.docx PE661.492v01-00

PT Unida na diversidade PT

20.11.2020 A9-0226/40

Alteração 40
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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
Travessão 22 (novo)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o parecer da 
Comissária para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa, de 29 de junho de 
2018, intitulado «Grécia: ações imediatas 
para proteger os direitos humanos dos 
migrantes»1-A, 
___________________
1-A https://www.coe.int/en/web/commission
er/-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants

Or. en

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Alteração 41
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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
Travessão 41 (novo)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o processo do 
TEDH Sh.D. e outros v. Grécia, Áustria, 
Croácia, Hungria, Macedónia do Norte, 
Sérvia e Eslovénia1-A, de acordo com o 
qual a extrema vulnerabilidade das 
crianças deve prevalecer sobre o estatuto 
irregular, com as medidas necessárias 
adotadas para as proteger, e que as 
autoridades violaram o artigo 5.º ao 
aplicarem automaticamente o regime de 
custódia sem ponderar quaisquer 
alternativas à detenção ou o requisito 
previsto no direito da UE que visa evitar a 
detenção de crianças1-B, 
___________________
1-A Requerimento n.º 141165/16, acórdão 
de 13 de junho de 2019.
1-B https://www.asylumlawdatabase.eu/en/
content/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content


AM\1218867PT.docx PE661.492v01-00

PT Unida na diversidade PT

20.11.2020 A9-0226/42

Alteração 42
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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 M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que os casos de 
violência ginecológica e obstétrica têm 
sido cada vez mais denunciados em vários 
Estados-Membros45;  que os direitos das 
mulheres em toda a sua diversidade são 
protegidos pelo Tratado, incluindo os das 
mulheres ciganas, mulheres negras e 
mulheres de cor, mulheres LGBT e 
mulheres com deficiência;  que as 
mulheres ciganas são particularmente 
afetadas no que toca aos seus direitos de 
mulheres e enfrentam, com frequência, 
formas exacerbadas de assédio verbal, 
físico, psicológico e racial no contexto dos 
cuidados de saúde reprodutiva;  que as 
ciganas também se depararam com 
segregação étnica nas maternidades, ao 
serem colocadas em quartos separados, 
com casas de banho e refeitórios 
separados;  que, em alguns 
Estados-Membros, os ciganos foram 
sujeitos a práticas sistemáticas de 
esterilização forçada e coerciva e não 
conseguiram obter reparação adequada, 
designadamente indemnizações, pelas 
violações dos direitos humanos daí 
decorrentes;

M. Considerando que os casos de 
violência ginecológica e obstétrica têm 
sido cada vez mais denunciados em vários 
Estados-Membros45; que os direitos das 
mulheres em toda a sua diversidade são 
protegidos pelo Tratado, incluindo os das 
mulheres ciganas, mulheres negras e 
mulheres de cor, mulheres LGBT e 
mulheres com deficiência; que as mulheres 
ciganas são particularmente afetadas no 
que toca aos seus direitos de mulheres e 
enfrentam, com frequência, formas 
exacerbadas de assédio verbal, físico, 
psicológico e racial no contexto dos 
cuidados de saúde reprodutiva, como se 
verificou ser o caso na Bulgária45-A; que 
as ciganas também se depararam com 
segregação étnica nas maternidades nesse 
Estado-Membro, ao serem colocadas em 
quartos separados, com casas de banho e 
refeitórios separados45-B; que, em alguns 
Estados-Membros, como a Eslováquia e a 
Chéquia, os ciganos foram sujeitos a 
práticas sistemáticas de esterilização 
forçada e coerciva e não conseguiram obter 
reparação adequada, designadamente 
indemnizações, pelas violações dos direitos 
humanos daí decorrentes45-C;

___________________ ___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG 45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf

A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf

  45-A Comissária para os Direitos 
Humanos do Conselho da Europa, 
«Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe», Conselho 
da Europa, Estrasburgo, 2017, pp. 42-44. 
Decisão do Comité Europeu dos Direitos 
Sociais, de 5 de dezembro de 2018, Centro 
Europeu dos Direitos dos Ciganos v 
Bulgária, Queixa n.º 151/2017. Centro 
Europeu dos Direitos dos Ciganos, 
«Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins 
case», Centro Europeu dos Direitos dos 
Ciganos, 18 de janeiro de 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case 
45-B Decisão do Comité Europeu dos 
Direitos Sociais, de 5 de dezembro de 
2018, Centro Europeu dos Direitos dos 
Ciganos v Bulgária, Queixa n.º 151/2017.
45-C Comité dos Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais, Observações finais 
sobre o terceiro relatório periódico da 
Eslováquia 18 de outubro de 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, n.os 44-45. Comité 
para a Eliminação da Discriminação 
Racial, Observações finais sobre os 
décimo segundo e décimo terceiro 
relatórios periódicos da Chéquia, 19 de 
setembro de 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, n.os 19-20. 
Comité para a Eliminação da 
Discriminação Racial, Observações finais 
sobre o décimo primeiro e décimo 
segundo relatórios periódicos combinados 
da Eslováquia, 12 de janeiro de 2018, 
CERD/C/CZE/CO/11-12, n.os 23-24. 
Comité dos Direitos Humanos, 
Observações finais sobre o quarto 
relatório periódico da Eslováquia,  22 de 
novembro de 2016, E/C.12/SVK/CO/4, n.os 
26-27.

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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20.11.2020 A9-0226/43

Alteração 43
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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 P

Proposta de resolução Alteração

P. Considerado que existem graves 
retrocessos nos direitos das pessoas 
LGBTI, a ponto de um Estado-Membro47  
ter introduzido «zonas sem LGBTI»; 

P. Considerado que existem graves 
retrocessos nos direitos das pessoas 
LGBTI, a ponto de a Polónia47 ter 
introduzido «zonas sem LGBTI»; 

___________________ ___________________
47 Foram introduzidas na Polónia «zonas 
sem LGBTI» – https://atlasnienawisci.pl/ 

47 Foram introduzidas na Polónia «zonas 
sem LGBTI» – https://atlasnienawisci.pl/ 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/
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20.11.2020 A9-0226/44

Alteração 44
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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 W

Proposta de resolução Alteração

W. Considerando que os denunciantes 
desempenham um papel essencial em 
qualquer democracia aberta e 
transparente;  que os denunciantes são 
fundamentais para promover a 
transparência, a democracia e o Estado de 
direito, ao revelarem comportamentos 
ilícitos ou repreensíveis que põem em 
causa o interesse público, como atos de 
corrupção, infrações penais ou conflitos 
de interesses, que constituem ameaças aos 
direitos e liberdades dos cidadãos;

W. Considerando que as denúncias 
constituem um aspeto fundamental da 
liberdade de expressão e desempenham 
um papel essencial na deteção e 
comunicação de irregularidades, bem 
como no reforço da responsabilidade e 
transparência democráticas; que as 
denúncias representam uma fonte 
essencial de informação no combate à 
criminalidade organizada, assim como na 
investigação, identificação e divulgação 
de casos de corrupção nos setores público 
e privado; que os jornalistas e outros 
profissionais da comunicação social na 
UE são alvo de inúmeros ataques, 
ameaças e pressões por parte de 
intervenientes estatais e não estatais; que 
a detenção e o processo penal contra 
Julian Assange estabelecem um 
precedente perigoso para os jornalistas, 
conforme afirmado pela Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa1-A; 
que a proteção adequada dos 
denunciantes, tanto a nível da UE como a 
nível nacional e internacional, bem como 
o reconhecimento do papel importante 
desempenhado pelos denunciantes na 
sociedade, são condições prévias 
necessárias para garantir a eficácia desse 
papel;
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___________________
1-A Resolução 2317 (2020) da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa 
sobre as ameaças à liberdade dos meios de 
comunicação social e à segurança dos 
jornalistas na Europa.

Or. en



AM\1218867PT.docx PE661.492v01-00

PT Unida na diversidade PT

20.11.2020 A9-0226/45

Alteração 45
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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 X-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

X-A. Considerando que, em 1 de 
outubro de 2019, a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos e dos Direitos 
Humanos do Conselho da Europa 
aprovou uma investigação sobre o 
número crescente de políticos nacionais, 
regionais e locais processados por 
declarações proferidas no exercício do 
respetivo mandato em Espanha1-A;
___________________
1-A Nota introdutória da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos e dos Direitos 
Humanos do Conselho da Europa, 
«Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?», 1 de outubro de 2019, AS/Jur 
(2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Alteração 46
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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 Y-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Y-A. Considerando que continuam a ser 
denunciados muitos casos de uso 
desproporcionado da força contra 
manifestantes pacíficos em toda a UE, 
incluindo agressões físicas contra 
manifestantes; que as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei em 
alguns Estados-Membros, como a 
Roménia1-A, a Espanha e a França1-B, 
utilizam cada vez mais armas não letais, 
como bastões, gás lacrimogéneo, 
granadas de atordoamento, armas de 
choques elétricos, canhões de água e 
balas de borracha para controlar ou 
dispersar multidões de manifestantes; que 
o número de pessoas gravemente feridas 
em manifestações nos últimos anos devido 
à utilização de balas de borracha é 
particularmente impressionante;
___________________
1-A Resolução do Parlamento Europeu, de 
13 de novembro de 2018, sobre o Estado 
de Direito na Roménia (JO C 363 de 
28.10.2020, p. 8).
1-B Comissária para os Direitos Humanos 
do Conselho da Europa, «Shrinking space 
for freedom of peaceful assembly», 
Conselho da Europa, Estrasburgo, 2019. 
Comissária para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa, «Memorandum on 
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maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow 
vest’ movement in France», Conselho da 
Europa, Estrasburgo, 2019. Comissária 
para os Direitos Humanos do Conselho 
da Europa, «Protection of the rights to 
freedom of expression and peaceful 
assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia», Conselho 
da Europa, Estrasburgo, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Alteração 47
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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 Y

Proposta de resolução Alteração

Y. Considerando que os agentes de 
polícia no exercício da sua atividade 
devem ser sempre identificáveis, para 
permitir a investigação de eventuais 
excessos de uso da força, e que as 
autoridades nacionais têm de determinar as 
responsabilidades associadas;  que os 
Estados-Membros têm limiares diferentes 
para o uso da força e para o recurso às 
armas pelas forças da ordem no quadro da 
manutenção da ordem pública;  que alguns 
Estados Membros51 adotaram leis que 
podem conduzir a restrições 
desproporcionadas do direito à liberdade de 
reunião pacífica;

Y. Considerando que os agentes de 
polícia no exercício da sua atividade 
devem ser sempre identificáveis, para 
permitir a investigação de eventuais 
excessos de uso da força, e que as 
autoridades nacionais têm de determinar as 
responsabilidades associadas à cadeia de 
comando; que os Estados-Membros têm 
limiares diferentes para o uso da força e 
para o recurso às armas pelas forças da 
ordem no quadro da manutenção da ordem 
pública; que alguns Estados Membros51 
adotaram leis que podem conduzir a 
restrições desproporcionadas do direito à 
liberdade de reunião pacífica;

___________________ ___________________
51 Comissária para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly (Limitação 
do espaço para a liberdade de reunião 
pacífica), Conselho da Europa, 
Estrasburgo, 2019.

51 Comissária para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly (Limitação 
do espaço para a liberdade de reunião 
pacífica), Conselho da Europa, 
Estrasburgo, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/48

Alteração 48
Clare Daly
em nome do Grupo GUE/NGL

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 AB-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

AB-A. Considerando que, ao vender 
armas a países que estão a conduzir 
campanhas de guerra brutais, ao apoiar 
lados opostos em conflitos estrangeiros, 
ao apoiar golpes de estado contra líderes 
democraticamente eleitos e ao apoiar 
sanções debilitantes, a UE tem 
exacerbado a violência em países já de si 
frágeis; que as sanções impostas em nome 
da defesa dos direitos humanos estão, de 
facto, a privar as pessoas de direitos 
fundamentais1-A; que a UE não deve 
semear o caos ou para ele contribuir em 
países terceiros;
___________________
1-A https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents
/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155
&LangID=E

Or. en

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E

