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20.11.2020 A9-0226/57

Alteração 57
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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 preocupação com os 
relatos de ações de devolução sumária; que 
são essenciais investigações eficazes sobre 
todas as alegações de incidentes nas 
fronteiras, em particular quando 
envolvem forças responsáveis pela 
aplicação da lei;
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20.11.2020 A9-0226/58

Alteração 58
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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 AC

Proposta de resolução Alteração

AC. Considerando que a 
criminalização da solidariedade 
continuou a ser utilizada como uma 
forma de perturbar o trabalho das ONG 
que tentam salvar vidas no mar 
Mediterrâneo;  que várias pessoas 
enfrentaram processos judiciais 
relacionados com a assistência que 
prestaram a migrantes e requerentes de 
asilo em vários países da UE, numa 
demonstração da preocupante tendência 
para criminalizar a assistência 
humanitária a migrantes e requerentes de 
asilo;

AC. Considerando que salvar vidas no 
mar é uma obrigação jurídica ao abrigo 
do direito internacional e do direito da 
União, mas que, antes de mais e acima de 
tudo, é um ato humanitário e de 
solidariedade para com as pessoas em 
risco; que os Estados-Membros, 
individualmente e quando atuam na 
qualidade de Estados-Membros da UE ou 
nos fóruns internacionais pertinentes, 
devem cumprir as normas do direito 
internacional e da União pertinentes em 
matéria de assistência a pessoas em 
perigo; reitera o seu apelo à Comissão 
para que, até ao final do corrente ano, 
adote orientações para os 
Estados-Membros, especificando quais as 
formas de assistência que não devem ser 
criminalizadas, a fim de assegurar uma 
maior coerência na regulamentação penal 
do auxílio em todos os Estados-Membros 
e limitar a criminalização indevida;
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20.11.2020 A9-0226/59

Alteração 59
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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 para a migração 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 os 
requerentes de asilo solicitarem vistos 
humanitários;

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 a criação de 
vias seguras e legais para a migração 
constitui uma maneira de evitar a perda de 
vidas; insta os Estados-Membros a 
intensificarem os seus esforços no que diz 
respeito a medidas que facilitem 
significativamente o procedimento de 
asilo, como a reinstalação, o regresso e a 
cooperação com países terceiros;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/60

Alteração 60
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Regista com preocupação as 
violações dos direitos fundamentais dos 
migrantes e dos refugiados que ocorreram 
nas fronteiras externas da UE e reitera 
que todas as pessoas têm o direito de 
gozar dos seus direitos humanos; recorda 
o direito fundamental a procurar asilo; 
salienta que é essencial realizar 
investigações eficazes sobre todas as 
alegações de incidentes nas fronteiras, em 
particular quando envolvem forças 
responsáveis pela aplicação da lei; 
incentiva a UE e os Estados-Membros a 
criarem rotas seguras e legais como um 
dos instrumentos fundamentais para 
permitir que as pessoas com necessidade 
de proteção internacional cheguem à UE 
de forma ordenada, gerida, segura e 
digna enquanto requerentes de asilo e a 
fim de enfraquecer o modelo de negócio 
das redes de tráfico e de passadores, bem 
como evitar que muitos assumam o risco 
de enveredar por rotas perigosas; recorda 
que salvar vidas é um ato de solidariedade 
para com as pessoas em risco, mas é 
também uma obrigação jurídica; convida 
os Estados-Membros e as instituições da 
UE a respeitarem o direito internacional e 
o direito da UE, assim como a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, durante as ações da guarda de 
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fronteira e os procedimentos de asilo; 
realça que as pessoas singulares ou as 
ONG que prestam efetivamente 
assistência a pessoas em perigo não 
devem correr o risco de ser punidas por 
facultarem esse apoio; salienta que todos 
os navios que realizam operações de 
busca e salvamento devem respeitar o 
direito internacional e da União 
pertinente, seguir as instruções dadas pelo 
centro de coordenação de busca e 
salvamento competente e cooperar com as 
autoridades dos Estados-Membros e a 
Frontex, a fim de salvaguardar a 
segurança dos migrantes;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/61

Alteração 61
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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 37

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera que a detenção de crianças 
por imigração nunca é do interesse 
superior da criança, em conformidade 
com a Declaração de Nova Iorque sobre 
os Refugiados e os Migrantes; insta a UE 
e os Estados-Membros a intensificarem as 
ações destinadas a pôr fim à detenção de 
crianças, particularmente no contexto da 
migração em toda a UE, e a criarem 
alternativas à detenção baseadas em 
soluções de proximidade, bem como a 
darem prioridade à integração, à 
educação e ao apoio psicológico;  
sublinha que uma criança não 
acompanhada é, antes de mais, uma 
criança potencialmente em perigo, e que a 
proteção das crianças, e não a política de 
migração, deve ser o princípio mais 
importante dos Estados-Membros e da 
União Europeia nesta matéria, 
respeitando, deste modo, o princípio 
fundamental do interesse superior da 
criança;

37. Recorda que tanto o direito 
internacional como a Carta exigem que os 
Estados-Membros analisem alternativas à 
detenção, em especial relativamente a 
crianças; insta os Estados-Membros a 
assegurarem uma identificação eficaz e 
precoce dos requerentes de asilo com 
necessidades especiais, o seu acesso 
imediato a condições de acolhimento 
adaptadas e a concessão de garantias 
processuais; insta os Estados-Membros e 
a Comissão a tomarem as medidas 
necessárias para prestarem informações e 
assegurarem a transparência 
relativamente à detenção de migrantes e 
requerentes nos Estados-Membros; 
recorda que os direitos da criança e os 
interesses superiores da criança devem ser 
tidos em conta e avaliados em todas as 
políticas e ações da UE, incluindo nos 
domínios da migração e do asilo;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/62

Alteração 62
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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 V-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

V-A. Considerando que, devido ao 
desenvolvimento contínuo da tecnologia, 
as interferências nos direitos 
fundamentais não são fáceis de prever; 
que vários sistemas de informação podem 
ter impacto nos direitos fundamentais, 
como as deficiências na proteção de dados 
e as violações da privacidade; que uma 
maior interoperabilidade destes sistemas 
poderá conduzir a uma proteção robusta e 
mais atempada dos nossos cidadãos e, 
consequentemente, dos seus direitos, em 
especial nos casos de crianças 
desaparecidas ou de tráfico de seres 
humanos ou ainda no combate ao 
branqueamento de capitais; que a 
cooperação e o intercâmbio de 
informações entre diferentes agências da 
UE que trabalham no domínio da 
segurança são vitais para um combate 
atempado e eficaz ao terrorismo e à 
radicalização, bem como para prevenir a 
cibercriminalidade;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/63

Alteração 63
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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. Salienta que a legislação em 
matéria de combate à discriminação 
continua a ser um componente essencial 
de qualquer estratégia para impedir a 
radicalização e permitir a 
desradicalização daqueles que já são 
membros de organizações extremistas; 
reitera que os Estados-Membros, com o 
apoio contínuo da Comissão, devem 
melhorar os seus esforços para impedir a 
radicalização e o extremismo violento 
através da promoção da tolerância, da 
comunidade e dos valores europeus;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/64

Alteração 64
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-A. Incentiva a UE e os 
Estados-Membros a dedicarem recursos 
suficientes para enfraquecer o modelo 
empresarial das redes de tráfico e 
passadores que colocam sistematicamente 
os grupos mais vulneráveis, como as 
crianças e as mulheres, em situações de 
risco de vida, bem como para proteger 
muitos de correrem o risco de enveredar 
por rotas de migração perigosas e sem 
controlo, nas quais não terão acesso ao 
procedimento oficial de asilo;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/65

Alteração 65
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Destaca a importância de gerir 
com rigor as fronteiras externas na UE; 
salienta a necessidade de abordar 
questões humanitárias que afetam o 
controlo das fronteiras; sublinha que as 
políticas de migração nacionais e da UE 
devem estar em total conformidade com a 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Estatuto dos Refugiados, de 1951, e o seu 
protocolo adicional;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/66

Alteração 66
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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;

Suprimido

Or. en


