
AM\1218869PT.docx PE661.492v01-00

PT Unida na diversidade PT

20.11.2020 A9-0226/49

Alteração 49
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 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 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 por parte de 
membros das forças policiais croatas1;

___________________________
1 Carta de 20 de setembro de 2018 da 
Comissária para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa ao 
Primeiro-Ministro da Croácia; 
Comissária para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa, «A 
Bósnia-Herzegovina deve encerrar 
imediatamente o campo de Vučjak e 
tomar medidas para melhorar o 
tratamento dos imigrantes no país», 
Conselho da Europa, Estrasburgo, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/50

Alteração 50
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 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;

Suprimido

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Alteração 51
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
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Reconhece que a UE desempenha 
um papel importante na prevenção da 
pobreza e da exclusão social nos 
Estados-Membros;  salienta a importância 
de a UE e os seus Estados Membros 
desenvolverem programas específicos 
destinados a erradicar a pobreza infantil, 
uma vez que deve ser dada especial 
atenção ao impacto particularmente 
negativo da pobreza no desenvolvimento 
social, psicológico e físico das crianças, 
bem como as implicações para a saúde das 
gerações futuras de adultos;   salienta que 
as crianças enfrentam um risco 
desproporcional de exclusão social e 
económica e são sujeitas a violações dos 
seus direitos fundamentais devido a 
abusos, violência, exploração, pobreza e 
todas as formas de exclusão social;  
sublinha que a pobreza é em si mesma uma 
forma de injustiça social, assente nas 
desigualdades entre homens e mulheres, na 
discriminação e na desigualdade de 
oportunidades de acesso a bens e serviços;  
insta a Comissão e o Conselho a terem em 
conta os direitos fundamentais aquando 
da elaboração de propostas de política 
económica e a assegurarem a realização de 
avaliações de impacto em matéria de 
direitos humanos em conjugação com 
quaisquer decisões relativas à sua adoção, a 

1. Reconhece que a UE desempenha 
um papel importante na prevenção da 
pobreza e da exclusão social nos 
Estados-Membros; salienta a importância 
de a UE e os seus Estados Membros 
desenvolverem programas específicos 
destinados a erradicar a pobreza infantil, 
uma vez que deve ser dada especial 
atenção ao impacto particularmente 
negativo da pobreza no desenvolvimento 
social, psicológico e físico das crianças, 
bem como as implicações para a saúde das 
gerações futuras de adultos; salienta que as 
crianças enfrentam um risco 
desproporcional de exclusão social e 
económica e são sujeitas a violações dos 
seus direitos fundamentais devido a 
abusos, violência, exploração, pobreza e 
todas as formas de exclusão social; 
sublinha que a pobreza é em si mesma uma 
forma de injustiça social, assente nas 
desigualdades entre homens e mulheres, na 
discriminação e na desigualdade de 
oportunidades de acesso a bens e serviços; 
insta a Comissão e o Conselho a tomarem 
decisões macroeconómicas com base nos 
direitos fundamentais consagrados na 
Carta e a assegurarem a realização de 
avaliações de impacto em matéria de 
direitos humanos em conjugação com 
quaisquer decisões relativas à sua adoção, a 
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fim de avaliar eventuais impactos 
negativos nos direitos humanos;  insta os 
Estados-Membros a garantirem o acesso a 
cuidados de saúde, educação de qualidade 
e habitação de forma igual para todos;

fim de avaliar eventuais impactos 
negativos nos direitos humanos; insta os 
Estados-Membros a garantirem o acesso a 
cuidados de saúde, educação de qualidade 
e habitação de forma igual para todos;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/52

Alteração 52
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
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Frisa que as importantes reduções 
das despesas públicas com os serviços 
públicos tiveram graves repercussões nas 
desigualdades, com um profundo impacto 
no tecido social da UE em muitos 
Estados-Membros, situação que ainda hoje 
persiste, agravando ainda mais as 
desigualdades existentes e violando os 
direitos fundamentais, e que afeta em 
particular as mulheres, as pessoas com 
deficiência, os idosos, as crianças, os 
migrantes, os ciganos, as comunidades 
nómadas, as pessoas LGBTI+ e pessoas de 
outros grupos desfavorecidos; reitera que 
as políticas macroeconómicas devem ser 
orientadas não só pelo crescimento 
económico, mas também pelas normas 
sociais, de modo a garantir que as pessoas 
mais vulneráveis da sociedade possam 
usufruir plenamente dos seus direitos 
sociais, políticos e económicos; sublinha 
que a igualdade de acesso e de 
oportunidades relativamente a educação e 
emprego de qualidade desempenham um 
papel fundamental para ajudar a atenuar as 
desigualdades e retirar as pessoas da 
pobreza; reconhece a importância dos 
direitos dos trabalhadores, como a licença 
de maternidade e a licença de paternidade, 
que ajudam a criar um ambiente saudável e 
estável para as crianças;  insta os 

2. Frisa que as medidas de 
austeridade, em particular as reduções das 
despesas públicas com os serviços 
públicos, tiveram graves repercussões nas 
desigualdades, com um profundo impacto 
no tecido social da UE em muitos 
Estados-Membros, situação que ainda hoje 
persiste, agravando ainda mais as 
desigualdades existentes e violando os 
direitos fundamentais, e que afeta em 
particular as mulheres, as pessoas com 
deficiência, os idosos, as crianças, os 
migrantes, os ciganos, as comunidades 
nómadas, as pessoas LGBTI+ e pessoas de 
outros grupos desfavorecidos; reitera que 
as políticas macroeconómicas devem ser 
orientadas não só pelo crescimento 
económico, mas também pelas normas 
sociais, de modo a garantir que as pessoas 
mais vulneráveis da sociedade possam 
usufruir plenamente dos seus direitos 
sociais, políticos e económicos; sublinha 
que a igualdade de acesso e de 
oportunidades relativamente a educação e 
emprego de qualidade desempenham um 
papel fundamental para ajudar a atenuar as 
desigualdades e retirar as pessoas da 
pobreza; reconhece a importância dos 
direitos dos trabalhadores, como a licença 
de maternidade e a licença de paternidade, 
que ajudam a criar um ambiente saudável e 
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Estados-Membros a adotarem legislação 
que salvaguarde e reforce esses direitos 
que contribuem para a estabilidade social e 
económica das famílias; exorta os 
Estados-Membros a garantirem condições 
de trabalho adequadas e proteção contra a 
exploração económica e a discriminação, 
em especial aos grupos mais vulneráveis a 
tais desigualdades, como os jovens;  insta 
os Estados-Membros a reforçarem a 
aplicação da Garantia para a Juventude, 
assegurando que todos os jovens tenham 
acesso a oportunidades de emprego, 
educação e formação de elevada qualidade 
e que essas ofertas sejam repartidas 
equitativamente entre os Estados-Membros 
e as regiões;  insta os Estados-Membros a 
aplicarem plenamente a Diretiva relativa à 
igualdade no emprego, por forma a garantir 
a igualdade de acesso às oportunidades de 
emprego, independentemente da crença 
religiosa, da idade, da deficiência ou da 
orientação sexual;

estável para as crianças; insta os 
Estados-Membros a adotarem legislação 
que salvaguarde e reforce esses direitos 
que contribuem para a estabilidade social e 
económica das famílias; exorta os 
Estados-Membros a garantirem condições 
de trabalho adequadas e proteção contra a 
exploração económica e a discriminação, 
em especial aos grupos mais vulneráveis a 
tais desigualdades, como os jovens; insta 
os Estados-Membros a reforçarem a 
aplicação da Garantia para a Juventude, 
assegurando que todos os jovens tenham 
acesso a oportunidades de emprego, 
educação e formação de elevada qualidade 
e que essas ofertas sejam repartidas 
equitativamente entre os Estados-Membros 
e as regiões; insta os Estados-Membros a 
aplicarem plenamente a Diretiva relativa à 
igualdade no emprego, por forma a garantir 
a igualdade de acesso às oportunidades de 
emprego, independentemente da crença 
religiosa, da idade, da deficiência ou da 
orientação sexual;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Alteração 53
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
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que a habitação não é uma 
mera 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 
Estados-Membros a incluírem o direito a 

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 
Estados-Membros a incluírem o direito a 
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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;

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;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/54

Alteração 54
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
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;

Suprimido

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Alteração 55
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
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Congratula-se com as iniciativas e 
ações destinadas a reforçar a cooperação 
em matéria de segurança entre os 
Estados-Membros e a definir uma 
resposta eficaz da UE ao terrorismo e às 
ameaças à segurança na União Europeia;  
exorta os Estados-Membros a cooperarem 
plenamente entre si e a melhorarem o 
intercâmbio de informações entre si e com 
as agências da UE no domínio da justiça 
e dos assuntos internos;  destaca a 
importância de respeitar os direitos 
fundamentais no âmbito da luta contra o 
terrorismo;  salienta a importância de os 
mecanismos de supervisão no domínio dos 
serviços de informações estarem em 
conformidade com a Carta e a CEDH;  
solicita às as instituições em causa que 
forneçam salvaguardas para evitar 
qualquer vitimização posterior decorrente 
da humilhação e dos ataques à imagem 
das vítimas provenientes de setores sociais 
relacionados com o agressor;

Suprimido

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Alteração 56
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
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Manifesta a sua profunda 
preocupação com os relatos concordantes 
de devoluções sumárias violentas levadas a 
cabo por agentes das forças da ordem em 
alguns Estados Membros;  insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
investigarem a questão e a tomarem 
medidas eficazes para garantir que tais 
políticas e práticas sejam abandonadas, 
nomeadamente assegurando o 
acompanhamento independente das 
atividades de controlo das fronteiras pelas 
instituições nacionais de direitos humanos 
existentes (Provedorias de Justiça, INDH, 
MNP), apoiadas pela UE e por organismos 
internacionais (Comissário do Conselho da 
Europa para os Direitos Humanos, CPT, 
CERI, FRA) e assegurando que o 
financiamento da UE não seja utilizado 
para perpetuar violações dos direitos 
fundamentais;  insta a Comissão e os 
Estados-Membros a respeitarem o direito 
internacional e da UE, bem como a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, de modo a proporcionar um 
quadro amplo que permita uma migração 
ordenada e a evitar forçar os migrantes a 
utilizar canais de migração irregular;

32. Manifesta a sua profunda 
preocupação com os relatos concordantes 
de devoluções sumárias violentas levadas a 
cabo por agentes das forças da ordem em 
alguns Estados Membros; insta a Comissão 
e os Estados-Membros a investigarem a 
questão e a tomarem medidas eficazes para 
garantir que tais políticas e práticas sejam 
abandonadas, nomeadamente congelando 
fundos destinados à vigilância das 
fronteiras e assegurando o 
acompanhamento independente das 
atividades de controlo das fronteiras pelas 
instituições nacionais de direitos humanos 
existentes (Provedorias de Justiça, INDH, 
MNP), apoiadas pela UE e por organismos 
internacionais (Comissário do Conselho da 
Europa para os Direitos Humanos, CPT, 
CERI, FRA) e assegurando que o 
financiamento da UE não seja utilizado 
para perpetuar violações dos direitos 
fundamentais; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a respeitarem o direito 
internacional e da UE, bem como a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, de modo a proporcionar um 
quadro amplo que permita uma migração 
ordenada e a evitar forçar os migrantes a 
utilizar canais de migração irregular;

Or. en
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