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Alteração  200 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias se encontrarem 

ainda em elevado risco de discriminação e 

de estas serem particularmente vulneráveis 

a mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; observa que muitas têm pouco 

ou nenhum acesso a representação política 

e são gravemente afetadas pela pobreza; 

salienta que a UE deve intensificar os seus 

esforços no sentido de erradicar as 

violações dos direitos humanos cometidas 

contra as minorias; 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias, tais como 

minorias étnicas, linguísticas e religiosas, 

pessoas LGBTI, pessoas com deficiência, 

mulheres, crianças, requerentes de asilo e 

migrantes, se encontrarem ainda em 

elevado risco de discriminação e de estas 

serem particularmente vulneráveis a 

mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; observa que muitas têm pouco 

ou nenhum acesso a representação política 

e são gravemente afetadas pela pobreza; 

salienta que a UE deve intensificar os seus 

esforços no sentido de erradicar as 

violações dos direitos humanos cometidas 

contra as minorias; frisa a necessidade de 

integrar o reconhecimento e o apoio às 

necessidades específicas das pessoas que 

enfrentam várias vulnerabilidades, tais 

como os requerentes de asilo LGBTI e as 

pessoas com deficiência pertencentes a 

minorias étnicas ou religiosas; 

Or. en 

 

Alteração  201 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias se encontrarem 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias se encontrarem 
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ainda em elevado risco de discriminação e 

de estas serem particularmente vulneráveis 

a mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; observa que muitas têm pouco 

ou nenhum acesso a representação política 

e são gravemente afetadas pela pobreza; 

salienta que a UE deve intensificar os seus 

esforços no sentido de erradicar as 

violações dos direitos humanos cometidas 

contra as minorias; 

ainda em elevado risco de discriminação e 

de estas serem particularmente vulneráveis 

a mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; observa que muitas têm pouco 

ou nenhum acesso a representação política 

e são gravemente afetadas pela pobreza; 

salienta que a UE deve intensificar os seus 

esforços no sentido de erradicar as 

violações dos direitos humanos cometidas 

contra as minorias; realça que as 

comunidades de minorias étnicas e 

linguísticas têm necessidades especiais e 

que lhes devem ser garantidos um pleno 

acesso e uma igualdade de tratamento em 

todos os setores da vida económica, social, 

política e cultural; 

Or. en 

 

Alteração  202 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias se encontrarem 

ainda em elevado risco de discriminação e 

de estas serem particularmente vulneráveis 

a mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; observa que muitas têm pouco 

ou nenhum acesso a representação política 

e são gravemente afetadas pela pobreza; 

salienta que a UE deve intensificar os seus 

esforços no sentido de erradicar as 

violações dos direitos humanos cometidas 

contra as minorias; 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias e os povos 

indígenas se encontrarem ainda em 

elevado risco de discriminação e de estas 

serem particularmente vulneráveis a 

mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; observa que muitas têm pouco 

ou nenhum acesso a representação política 

e são gravemente afetadas pela pobreza; 

salienta que a UE deve intensificar os seus 

esforços no sentido de erradicar as 

violações dos direitos humanos cometidas 

contra as minorias; está alarmado e 

condena o facto de a questão étnica ser 

instrumentalizada em vários conflitos 

para justificar a violência e dividir as 

populações; 
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Or. fr 

 

Alteração  203 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias se encontrarem 

ainda em elevado risco de discriminação e 

de estas serem particularmente vulneráveis 

a mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; observa que muitas têm pouco 

ou nenhum acesso a representação política 

e são gravemente afetadas pela pobreza; 

salienta que a UE deve intensificar os seus 

esforços no sentido de erradicar as 

violações dos direitos humanos cometidas 

contra as minorias; 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias se encontrarem 

ainda em elevado risco de discriminação e 

de estas serem particularmente vulneráveis 

a mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; realça o direito legítimo à 

participação política das minorias étnicas 

e religiosas e observa que muitas têm 

pouco ou nenhum acesso a representação 

política e são gravemente afetadas pela 

pobreza; salienta que a UE deve 

intensificar os seus esforços no sentido de 

erradicar as violações dos direitos humanos 

cometidas contra as minorias; 

Or. en 

 

Alteração  204 

Kati Piri 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias se encontrarem 

ainda em elevado risco de discriminação e 

de estas serem particularmente vulneráveis 

a mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; observa que muitas têm pouco 

ou nenhum acesso a representação política 

e são gravemente afetadas pela pobreza; 

15. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de as minorias se encontrarem 

ainda em elevado risco de discriminação e 

de estas serem particularmente vulneráveis 

a mudanças e perturbações políticas, 

económicas, ambientais e relacionadas com 

o trabalho; observa que muitas têm pouco 

ou nenhum acesso a representação política 

e são gravemente afetadas pela 
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salienta que a UE deve intensificar os seus 

esforços no sentido de erradicar as 

violações dos direitos humanos cometidas 

contra as minorias; 

pobreza; salienta que a UE deve 

intensificar os seus esforços no sentido de 

erradicar as violações dos direitos humanos 

cometidas contra as minorias étnicas, 

religiosas e sexuais; 

Or. en 

 

Alteração  205 

Ilhan Kyuchyuk 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Recorda que a existência, à escala 

mundial, de pessoas deslocadas 

internamente, sobretudo nos países da 

Parceria Oriental, representa uma séria 

ameaça para a situação dos direitos 

humanos em todo o mundo e nos 

referidos países; 

Or. en 

 

Alteração  206 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Congratula-se com a ratificação da 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência; 

reafirma a importância de uma aplicação 

eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 

pelas instituições da UE; destaca, em 

particular, a necessidade de integrar, de 

forma credível, o princípio de 

acessibilidade universal e os direitos das 

pessoas com deficiência em todas as 

16. Congratula-se com a ratificação da 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência; 

reafirma a importância de uma aplicação 

eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 

pelas instituições da UE; destaca, em 

particular, a necessidade de integrar, de 

forma credível, o princípio de 

acessibilidade universal e os direitos das 

pessoas com deficiência em todas as 
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políticas relevantes da UE, especialmente 

no domínio da cooperação para o 

desenvolvimento, sublinhando o caráter 

normativo e horizontal deste tema; insta a 

UE a incorporar a luta contra a 

discriminação em razão da deficiência nas 

suas políticas de ação externa e de ajuda ao 

desenvolvimento; 

políticas relevantes da UE, especialmente 

no domínio da cooperação para o 

desenvolvimento, sublinhando o caráter 

normativo e horizontal deste tema; salienta 

que as deficiências não privam as pessoas 

da dignidade humana, obrigando os 

Estado a proteger essas pessoas de uma 

morte prematura; condena as políticas de 

incentivo ao rastreio pré-natal com o 

intuito de interromper gravidezes de fetos 

com potenciais deficiências ou disposições 

cromossómicas que não impliquem um 

perigo de morte; salienta que estas 

políticas constituem uma redução 

arrepiante da ideologia eugenista, já que 

passam às pessoas já nascidas com estas 

ou outras necessidades especiais a 

mensagem de que não vale a pena 

viverem as suas vidas; insta a UE a 

incorporar a luta contra a discriminação em 

razão da deficiência nas suas políticas de 

ação externa e de ajuda ao 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  207 

Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Congratula-se com a ratificação da 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência; 

reafirma a importância de uma aplicação 

eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 

pelas instituições da UE; destaca, em 

particular, a necessidade de integrar, de 

forma credível, o princípio de 

acessibilidade universal e os direitos das 

pessoas com deficiência em todas as 

políticas relevantes da UE, especialmente 

no domínio da cooperação para o 

16. Congratula-se com a ratificação da 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência 

(UNCRPD); reafirma a importância de 

uma aplicação eficaz, tanto pelos Estados-

Membros como pelas instituições da UE e 

apela ao apoio contínuo ao processo de 

ratificação e implementação da UNCRPD 

pelos países que ainda não o fizeram; 

destaca, em particular, a necessidade de 

integrar, de forma credível, o princípio de 

acessibilidade universal e os direitos das 
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desenvolvimento, sublinhando o caráter 

normativo e horizontal deste tema; insta a 

UE a incorporar a luta contra a 

discriminação em razão da deficiência nas 

suas políticas de ação externa e de ajuda ao 

desenvolvimento; 

pessoas com deficiência em todas as 

políticas relevantes da UE, especialmente 

no domínio da cooperação para o 

desenvolvimento, sublinhando o caráter 

normativo e horizontal deste tema; 

congratula-se com a inclusão dos direitos 

das pessoas com deficiência no Novo 

Consenso Europeu sobre o 

Desenvolvimento; insta a UE a incorporar 

a luta contra a discriminação em razão da 

deficiência nas suas políticas de ação 

externa e de ajuda ao desenvolvimento; 

Or. pt 

 

Alteração  208 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Congratula-se com a ratificação da 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência; 

reafirma a importância de uma aplicação 

eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 

pelas instituições da UE; destaca, em 

particular, a necessidade de integrar, de 

forma credível, o princípio de 

acessibilidade universal e os direitos das 

pessoas com deficiência em todas as 

políticas relevantes da UE, especialmente 

no domínio da cooperação para o 

desenvolvimento, sublinhando o caráter 

normativo e horizontal deste tema; insta a 

UE a incorporar a luta contra a 

discriminação em razão da deficiência nas 

suas políticas de ação externa e de ajuda ao 

desenvolvimento; 

16. Congratula-se com a ratificação da 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência; 

reafirma a importância de uma aplicação 

eficaz, tanto pelos Estados-Membros como 

pelas instituições da UE; destaca, em 

particular, a necessidade de integrar, de 

forma credível, o princípio de 

acessibilidade universal e os direitos das 

pessoas com deficiência em todas as 

políticas relevantes da UE, especialmente 

no domínio da cooperação para o 

desenvolvimento, sublinhando o caráter 

normativo e horizontal deste tema; insta a 

UE a incorporar a luta contra a 

discriminação em razão da deficiência 

diagnosticada nas suas políticas de ação 

externa e de ajuda ao desenvolvimento; 

Or. en 
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Alteração  209 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

parceiros; avalia de forma positiva o 

sistema de preferências SPG +, como 

forma de incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre o estado da sua ratificação; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 

aos direitos humanos; 

17. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

parceiros; assinala, no entanto, que os 

diálogos em matéria de direitos humanos 

no sentido de fiscalizar estas cláusulas 

continuam a ser exclusivamente 

organizados de forma ad hoc e reativa, 

com uma reduzida preparação ex ante e 

um seguimento incerto; por conseguinte, 

insta a Comissão Europeia, no âmbito das 

negociações do Acordo pós-Cotonu, a 

adotar uma abordagem mais estruturada 

e estratégica relativamente aos diálogos 

em matéria de direitos humanos, através 

da criação de comissões 

interparlamentares permanentes, a partir 

do exemplo das comissões previstas nos 

acordos de associação da UE, com 

mandato para fiscalizar a aplicação das 

cláusulas dos elementos essenciais, a fim 

de passar de uma abordagem de 

emergência para o estabelecimento de um 

diálogo mais abrangente e sistemático; 
avalia de forma positiva o sistema de 

preferências SPG +, como forma de 

incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre o estado da sua ratificação; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 

aos direitos humanos; 
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Or. en 

 

Alteração  210 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

parceiros; avalia de forma positiva o 

sistema de preferências SPG +, como 

forma de incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais 

fundamentais sobre direitos humanos e 

normas laborais; espera que a Comissão 

apresente um relatório ao Parlamento e 

ao Conselho sobre o estado da sua 

ratificação; reitera a importância da 

aplicação correta dos princípios da ONU 

relativos às empresas e aos direitos 

humanos; 

17. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

parceiros; destaca, contudo, o insucesso 

da introdução destas cláusulas nos 

acordos de comércio livre com países 

terceiros, na medida em que estes acordos 

poderão até ter conduzido à violação de 

direitos económicos e sociais 

fundamentais, nomeadamente ao 

empobrecimento das populações em causa 

e à monopolização de recursos por parte 

de empresas transnacionais; considera, 

ademais, ser necessário prever 

mecanismos de controlo ex ante, que 

intervenham antes da celebração dos 

acordos-quadro e que, como elementos 

fundamentais desses acordos, 

condicionem a sua celebração, bem como 

mecanismos de controlo ex post que 

permitam condenar concretamente as 

violações das referidas cláusulas e, 

inclusivamente, levar à suspensão dos 

acordos; entende que, além dessas 

cláusulas, é imperioso lançar novas 

formas de cooperação que possibilitem o 

desenvolvimento económico e social dos 

países terceiros em função das 

necessidades das populações; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 
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aos direitos humanos; 

Or. fr 

 

Alteração  211 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

parceiros; avalia de forma positiva o 

sistema de preferências SPG +, como 

forma de incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre o estado da sua ratificação; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 

aos direitos humanos; 

17. Reitera o seu apoio à introdução 

sistemática de cláusulas relativas aos 

direitos humanos em todos os acordos 

internacionais entre a UE e países terceiros, 

designadamente nos acordos comerciais e 

de investimento, e frisa a necessidade de 

utilizar estas cláusulas e de lhes 

incorporar um mecanismo de queixa; 

insta a Comissão a acompanhar a aplicação 

dessas cláusulas de forma eficaz e 

sistemática e a apresentar ao Parlamento 

relatórios periódicos sobre o respeito pelos 

direitos humanos nos países parceiros; 

avalia de forma positiva o sistema de 

preferências SPG +, como forma de 

incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

salienta, porém, que foram denunciadas 

violações recorrentes das normas laborais 

fundamentais em diversos países com o 

estatuto SPG +, mas que essas denúncias 

não conduziram a nenhum inquérito nem 

à suspensão das preferências; pede que o 

estatuto SPG + seja efetivamente 

aplicado, a par de um mecanismo de 

comunicação transparente, bem como de 

um financiamento que permita a 

monitorização por parte da sociedade 

civil; espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre os progressos alcançados pelos 

beneficiários do SPG + em relação aos 
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seus compromissos no âmbito deste 

regime; reitera a importância da aplicação 

correta dos princípios da ONU relativos às 

empresas e aos direitos humanos; 

Or. en 

 

Alteração  212 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

parceiros; avalia de forma positiva o 

sistema de preferências SPG +, como 

forma de incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre o estado da sua ratificação; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 

aos direitos humanos; 

17. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; lembra que todos os 

direitos humanos devem ser encarados 

com a mesma importância, sendo 

indivisíveis, interdependentes e 

inter-relacionados; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

parceiros; avalia de forma positiva o 

sistema de preferências SPG +, como 

forma de incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre o estado da sua ratificação; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 

aos direitos humanos; 

Or. en 

 

Alteração  213 

Ignazio Corrao 
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Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Reitera o seu apoio à introdução 

de cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

parceiros; avalia de forma positiva o 

sistema de preferências SPG +, como 

forma de incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre o estado da sua ratificação; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 

aos direitos humanos; 

17. Reitera a importância fundamental 

de introduzir cláusulas vinculativas 

relativas aos direitos humanos nos acordos 

internacionais entre a UE e países terceiros, 

bem como mecanismos específicos de 

sanções e de controlo; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

parceiros; avalia de forma positiva o 

sistema de preferências SPG +, como 

forma de incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre o estado da sua ratificação; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 

aos direitos humanos; 

Or. it 

 

Alteração  214 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 

17. Reitera o seu apoio à introdução de 

cláusulas relativas aos direitos humanos 

nos acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros; insta a Comissão a 

acompanhar a aplicação dessas cláusulas 

de forma eficaz e sistemática e a apresentar 

ao Parlamento relatórios periódicos sobre o 

respeito pelos direitos humanos nos países 
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parceiros; avalia de forma positiva o 

sistema de preferências SPG +, como 

forma de incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre o estado da sua ratificação; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 

aos direitos humanos; 

parceiros; avalia de forma positiva o 

sistema de preferências SPG +, como 

forma de incentivar a aplicação efetiva de 

27 convenções internacionais fundamentais 

sobre direitos humanos e normas laborais; 

espera que a Comissão apresente um 

relatório ao Parlamento e ao Conselho 

sobre o estado da sua ratificação; reitera a 

importância da aplicação correta dos 

princípios da ONU relativos às empresas e 

aos direitos humanos, bem como a 

aplicação de sanções contra os infratores; 

Or. el 

 

Alteração  215 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de 

realização de progressos sustentáveis, 

especialmente nos países em 

desenvolvimento; 

18. Insta, uma vez mais, a UE e os 

Estados-Membros a participarem de 

forma construtiva nos trabalhos do Grupo 

de Trabalho da Organização da ONU 

sobre Empresas Transnacionais e Outras 

Empresas; destaca a importância decisiva 

para todos os países, incluindo os 

Estados-Membros da UE, da aplicação 

integral dos princípios da ONU relativos 

às empresas e aos direitos humanos, em 

especial o seu terceiro pilar, respeitante 

ao acesso a vias de recurso; insta a UE e 

os Estados-Membros a assegurarem que 

as atividades de todas as empresas, 

incluindo as europeias, presentes em países 

terceiros respeitem plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos, abstendo-se, nomeadamente, de 

contribuir direta ou indiretamente para 

incumprimentos das mesmas; insta a 

Comissão a criar um grupo de missão 

interinstitucional sobre o domínio 
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empresarial e os direitos humanos e a 

explorar uma iniciativa de dever de 

diligência ao nível da UE; reafirma, além 

disso, a importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos, um aspeto muito importante 

para permitir que as cadeias de valor 

mundial contribuam para reforçar normas 

laborais, ambientais e sociais fundamentais 

a nível internacional e constituam uma 

oportunidade de realização de progressos 

sustentáveis, especialmente nos países em 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  216 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de realização 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; sublinha que as empresas 

europeias devem servir de exemplo de 

boas práticas, introduzindo junto da sua 

mão de obra e ao longo das cadeias de 

valor verticais e horizontais uma 
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de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; 
igualdade de tratamento e um apoio 

adequado às mulheres e às minorias, tais 

como minorias étnicas, linguísticas e 

religiosas, pessoas LGBTI, pessoas com 

deficiência, crianças, requerentes de asilo 

e migrantes; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de realização 

de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  217 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 
constituem uma oportunidade de 

realização de progressos sustentáveis, 

especialmente nos países em 

desenvolvimento; 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial constituem tanto 

oportunidades como desafios de realização 

de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; insta a 

UE a desempenhar um papel mais ativo 

na consecução de uma gestão adequada, 

justa, transparente e sustentável das 

cadeias de valor mundiais, assim como a 

mitigar qualquer impacto negativo em 

matéria de direitos humanos, 
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nomeadamente a deterioração dos direitos 

laborais; 

Or. en 

 

Alteração  218 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de realização 

de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de realização 

de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; realça, 

todavia, que, em caso de violações de 

direitos humanos relacionadas com 

empresas, deve ser assegurado um acesso 

efetivo a vias de recurso por parte das 

vítimas; 

Or. en 

 

Alteração  219 

Marie-Christine Vergiat 
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Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de realização 

de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos, incluindo através da plena 

participação na elaboração e aplicação de 

um tratado vinculativo no âmbito da 

ONU; reconhece que as cadeias de valor 

mundial contribuem para reforçar normas 

laborais, ambientais e sociais fundamentais 

a nível internacional e constituem uma 

oportunidade de realização de progressos 

sustentáveis, especialmente nos países em 

desenvolvimento; 

Or. fr 

 

Alteração  220 

Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

18. Convida a UE e os seus Estados-

Membros a assegurarem que as atividades 

de todas as empresas, incluindo as 

europeias, presentes em países terceiros, 

respeitam plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos, não contribuindo direta ou 

indiretamente para a violação dos 
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nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de realização 

de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; 

mesmos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de realização 

de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; 

Or. pt 

 

Alteração  221 

Louis Michel 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de 

realização de progressos sustentáveis, 

especialmente nos países em 

desenvolvimento; 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade para 

acelerar um crescimento e uma 

prosperidade sustentáveis, alcançar um 

comércio equitativo e ético e promover os 

direitos humanos, especialmente nos 
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países em desenvolvimento; 

Or. nl 

 

Alteração  222 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de 

realização de progressos sustentáveis, 

especialmente nos países em 

desenvolvimento; 

18. Solicita a introdução de ações 

concretas da UE e dos Estados-Membros 

para que as atividades de todas as 

empresas, incluindo as europeias, presentes 

em países terceiros respeitem plenamente 

as normas internacionais em matéria de 

direitos humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; solicita a introdução de ações 

concretas da UE e dos Estados-Membros 

para que as cadeias de valor mundial 

contribuam para reforçar normas laborais, 

ambientais e sociais fundamentais a nível 

internacional e constituam uma 

oportunidade de realização de progressos 

sustentáveis, especialmente nos países em 

desenvolvimento; 

Or. it 

 

Alteração  223 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 
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Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de realização 

de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; 

18. Reitera que as atividades de todas 

as empresas, incluindo as europeias, 

presentes em países terceiros devem 

respeitar plenamente o direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos; reafirma, além disso, a 

importância de promover a 

responsabilidade social das empresas e 

nomeadamente das empresas europeias que 

desempenham um papel preponderante na 

promoção das normas internacionais no 

domínio empresarial e dos direitos 

humanos; reconhece que as cadeias de 

valor mundial contribuem para reforçar 

normas laborais, ambientais e sociais 

fundamentais a nível internacional e 

constituem uma oportunidade de realização 

de progressos sustentáveis, especialmente 

nos países em desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  224 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Repudia veementemente, uma vez 

mais, que a Comissão não tenha dado 

qualquer seguimento à resolução sobre a 

responsabilidade das empresas por 

violações graves dos direitos humanos em 

países terceiros, que foi aprovada por uma 

esmagadora maioria no PE há mais de 

um ano; denuncia vigorosamente o facto 

de a Comissão ter ignorado várias 

solicitações subsequentes do Parlamento 

Europeu, incluindo uma pergunta oral, 

questões específicas num diálogo 

estruturado entre a Comissão do 

Desenvolvimento e o Comissário, e uma 
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carta assinada por dois presidentes de 

comissões e dirigida ao Secretário-Geral 

da Comissão; reafirma firmemente a sua 

vontade de concretizar as inúmeras 

propostas contidas na resolução 

supramencionada através de normas 

vinculativas, a fim de passar das palavras 

aos atos; 

Or. it 

 

Alteração  225 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Exorta a Comissão a estabelecer, 

em colaboração com o SEAE, um quadro 

para um relatório anual do Banco 

Europeu de Investimento (BEI) sobre as 

suas operações no exterior da UE no que 

se refere ao respeito dos princípios gerais 

que orientam a ação externa da União, 

definidos no artigo 21.º do TUE, e do 

Quadro Estratégico e Plano de Ação da 

UE para os Direitos Humanos; insta a 

Comissão a garantir que os projetos 

apoiados pelo BEI sejam coerentes com a 

política e os compromissos da UE em 

matéria de direitos humanos; convida o 

BEI a fazer evoluir a sua política sobre 

normas sociais para uma política sobre 

direitos humanos no domínio bancário; 

solicita a inclusão de critérios de 

referência em matéria de direitos 

humanos nas avaliações dos seus 

projetos; 

Or. en 
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Alteração  226 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Saúda as negociações em curso 

sobre normas vinculativas para as 

Empresas Transnacionais e Outras 

Empresas no que respeita aos direitos 

humanos; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a participarem de 

forma construtiva nestas negociações e 

terem um papel ativo através da 

elaboração de propostas concretas, 

incluindo o acesso a vias de recurso, e 

através de esforços genuínos na obtenção 

de um resultado positivo, incluindo por 

meio da promoção de uma igual 

participação dos parceiros comerciais; 

exorta a Comissão, neste contexto, a 

examinar a possibilidade de prever um 

dever de diligência obrigatório alargado, 

incluindo ao nível global; 

Or. en 

 

Alteração  227 

Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Insta a que os Estados não 

negligenciem as suas obrigações relativas 

às leis sobre direitos humanos quando 

procedem à privatização de serviços ou 

bens essenciais como a água, o 

saneamento, a educação, a saúde ou a 

segurança, assegurando uma 

monitorização independente das empresas 

responsáveis pelos mesmos; 
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Or. pt 

 

Alteração  228 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-B. Solicita à Comissão que inicie 

processos legislativos por forma a traduzir 

em normas vinculativas as inúmeras 

propostas contidas na resolução sobre a 

responsabilidade das empresas por 

violações graves dos direitos humanos em 

países terceiros, incluindo o 

estabelecimento de mecanismos judiciais 

adequados para as vítimas, bem como 

normas com vista a regulamentar de 

forma eficaz as questões relacionadas 

com os esquemas de empresas utilizados 

pelos responsáveis por violações graves 

dos direitos humanos para fugirem às 

suas responsabilidades; 

Or. it 

 

Alteração  229 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a UE e os seus 

Estados-Membros a fazerem uso de todo o 

seu peso político para impedir que seja 

cometido qualquer ato que possa ser 

considerado genocídio, crime de guerra ou 

crime contra a humanidade, a darem uma 

resposta eficaz e coordenada nos casos em 

que ocorrem crimes desta natureza, a 

19. Insta a UE e os seus 

Estados-Membros a fazerem uso de todo o 

seu peso político para impedir que seja 

cometido qualquer ato que possa ser 

considerado genocídio, crime de guerra ou 

crime contra a humanidade, a darem uma 

resposta eficaz e coordenada nos casos em 

que ocorrem crimes desta natureza, a 
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mobilizarem todos os recursos necessários 

para levar a tribunal todos os responsáveis 

por estes crimes e a prestarem assistência 

às vítimas e a apoiarem os processos de 

estabilização e de reconciliação; insta a 

comunidade internacional a criar 

instrumentos destinados a minimizar o 

fosso entre o momento de alerta e de 

resposta para prevenir o surgimento, o 

ressurgimento e a escalada de conflitos 

violentos, como, por exemplo, o sistema de 

alerta rápido da UE; 

mobilizarem todos os recursos necessários 

para levar a tribunal todos os responsáveis 

por estes crimes, incluindo através da 

aplicação do princípio da jurisdição 

universal, e a prestarem assistência às 

vítimas e a apoiarem os processos de 

estabilização e de reconciliação; insta a 

comunidade internacional a criar 

instrumentos destinados a minimizar o 

fosso entre o momento de alerta e de 

resposta para prevenir o surgimento, o 

ressurgimento e a escalada de conflitos 

violentos, como, por exemplo, o sistema de 

alerta rápido da UE; 

Or. en 

 

Alteração  230 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a UE e os seus Estados-

Membros a fazerem uso de todo o seu peso 

político para impedir que seja cometido 

qualquer ato que possa ser considerado 

genocídio, crime de guerra ou crime contra 

a humanidade, a darem uma resposta eficaz 

e coordenada nos casos em que ocorrem 

crimes desta natureza, a mobilizarem todos 

os recursos necessários para levar a 

tribunal todos os responsáveis por estes 

crimes e a prestarem assistência às vítimas 

e a apoiarem os processos de estabilização 

e de reconciliação; insta a comunidade 

internacional a criar instrumentos 

destinados a minimizar o fosso entre o 

momento de alerta e de resposta para 

prevenir o surgimento, o ressurgimento e a 

escalada de conflitos violentos, como, por 

exemplo, o sistema de alerta rápido da UE; 

19. Insta a UE e os seus Estados-

Membros a fazerem uso de todo o seu peso 

político para impedir que seja cometido 

qualquer ato que possa ser considerado 

genocídio, crime de guerra ou crime contra 

a humanidade, a darem uma resposta 

pacífica, eficaz e coordenada nos casos em 

que ocorrem crimes desta natureza, a 

mobilizarem todos os recursos necessários 

para levar a tribunal todos os responsáveis 

por estes crimes e a prestarem assistência 

às vítimas e a apoiarem os processos de 

estabilização e de reconciliação; insta a 

comunidade internacional a criar 

instrumentos destinados a minimizar o 

fosso entre o momento de alerta e de 

resposta para prevenir o surgimento, o 

ressurgimento e a escalada de conflitos 

violentos, como, por exemplo, o sistema de 

alerta rápido da UE; 
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Or. it 

 

Alteração  231 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a UE e os seus 

Estados-Membros a fazerem uso de todo o 

seu peso político para impedir que seja 

cometido qualquer ato que possa ser 

considerado genocídio, crime de guerra ou 

crime contra a humanidade, a darem uma 

resposta eficaz e coordenada nos casos em 

que ocorrem crimes desta natureza, a 

mobilizarem todos os recursos necessários 

para levar a tribunal todos os responsáveis 

por estes crimes e a prestarem assistência 

às vítimas e a apoiarem os processos de 

estabilização e de reconciliação; insta a 

comunidade internacional a criar 

instrumentos destinados a minimizar o 

fosso entre o momento de alerta e de 

resposta para prevenir o surgimento, o 

ressurgimento e a escalada de conflitos 

violentos, como, por exemplo, o sistema de 

alerta rápido da UE; 

19. Insta a UE e os seus 

Estados-Membros a fazerem uso de todos 

os seus meios políticos para impedir que 

seja cometido qualquer ato que possa ser 

considerado genocídio, crime de guerra ou 

crime contra a humanidade, a darem uma 

resposta eficaz e coordenada nos casos em 

que ocorrem crimes desta natureza, a 

mobilizarem todos os recursos necessários 

para levar a tribunal todos os responsáveis 

por estes crimes e a prestarem assistência 

às vítimas e a apoiarem os processos de 

estabilização e de reconciliação; insta a 

comunidade internacional a criar 

instrumentos destinados a minimizar o 

fosso entre o momento de alerta e de 

resposta para prevenir o surgimento, o 

ressurgimento e a escalada de conflitos 

violentos, como, por exemplo, o sistema de 

alerta rápido da UE; 

Or. en 

 

Alteração  232 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Exorta a UE a prestar apoio às 

organizações (incluindo ONG, 

organizações dedicadas à investigação de 

fonte aberta, bem como a sociedade civil 



 

AM\1134429PT.docx 27/107 PE610.682v01-00 

 PT 

iraquiana e síria) que recolhem, 

preservam e protegem as provas, em 

formato digital e noutros formatos, dos 

crimes cometidos no Iraque e na Síria por 

qualquer interveniente nestes conflitos, 

com vista a possibilitar ações penais à 

escala internacional contra estes 

intervenientes; 

Or. en 

 

Alteração  233 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-B. Manifesta a sua preocupação com 

a eliminação pelo YouTube de provas em 

vídeo relativas a possíveis crimes de 

guerra na Síria, no âmbito da sua missão 

de remoção de conteúdos e propaganda de 

índole terrorista da plataforma; 

Or. en 

 

Alteração  234 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-C. Manifesta extrema preocupação 

com a destruição de sítios de património 

cultural na Síria, no Iraque, no Iémen e 

na Líbia; constata que 22 dos 38 sítios de 

património cultural ameaçados ao nível 

mundial se situam no Médio Oriente; 

apoia as atividades da Iniciativa do 

Património Cultural, nomeadamente as 
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suas atividades de recolha de informações 

na Síria e no Iraque, relacionadas com a 

destruição do património arqueológico e 

cultural; 

Or. en 

 

Alteração  235 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-D. Saúda os esforços da UE no 

sentido de apoiar o Mecanismo 

Internacional, Imparcial e Independente 

(MIII) criado pela ONU para prestar 

assistência à investigação de crimes 

graves cometidos na Síria; frisa a 

necessidade de estabelecer um mecanismo 

independente semelhante no Iraque; insta 

a UE e os Estados-Membros que ainda 

não o tenham feito a contribuir 

financeiramente para o MIII; 

Or. en 

 

Alteração  236 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 
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assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus Estados-

Membros devem apoiar a ação penal contra 

membros de grupos não estatais, como o 

Estado Islâmico/Daexe, procurando 

alcançar um consenso no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas no sentido 

de atribuir competências ao Tribunal Penal 

Internacional (TPI); 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus Estados-

Membros devem apoiar a ação penal contra 

membros de grupos não estatais, como o 

Estado Islâmico/Daexe, procurando 

alcançar um consenso no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas no sentido 

de atribuir competências ao Tribunal Penal 

Internacional (TPI); salienta que o 

combate ao terrorismo não poderá ser 

verdadeiramente eficaz enquanto se 

mantiverem os acordos comerciais e as 

relações políticas com os países que 

financiam o terrorismo; condena a venda 

de armas por determinados 

Estados-Membros a estes países e, por 

conseguinte, requer a suspensão destes 

acordos e a instauração de ações penais 

contra as empresas que financiem direta 

ou indiretamente o terrorismo; reprova 

todos os tipos de instrumentalização do 

combate ao terrorismo que se traduzam 

em violações dos direitos fundamentais; 

Or. fr 

 

Alteração  237 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 
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assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus 

Estados-Membros devem apoiar a ação 

penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

lembra que o Parlamento Europeu, na 

sua resolução sobre a crise humanitária 

no Iraque e na Síria, em particular no 

contexto do Estado Islâmico, qualificou a 

situação sofrida pelas minorias religiosas 

nos territórios governados pelo Estado 

Islâmico/Daexe como um genocídio; 
salienta que a UE e os seus 

Estados-Membros devem apoiar a ação 

penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

Or. en 

 

Alteração  238 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes 

estatais, como o regime sírio na Síria e a 

coligação liderada pela Arábia Saudita no 

Iémen, e por intervenientes não estatais, 

como o Boko Haram na Nigéria, o Estado 

Islâmico/Daexe na Síria, no Iraque e na 

Líbia, bem como os rebeldes hutis no 

Iémen, entre outros; está horrorizado com 

o vasto conjunto de crimes cometidos, 

incluindo assassinatos, tortura, violação, 

escravidão e escravidão sexual, 

recrutamento de crianças-soldados, 
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Estados-Membros devem apoiar a ação 

penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

conversões religiosas forçadas e 

assassínios sistemáticos que têm por alvo 

minorias religiosas, nomeadamente 

cristãos, yazidis e outras; salienta que a UE 

e os seus Estados-Membros devem apoiar a 

ação penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

Or. en 

 

Alteração  239 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus 

Estados-Membros devem apoiar a ação 

penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus 

Estados-Membros devem apoiar a ação 

penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI) ou de 

garantir que prevaleça a justiça mediante 

um tribunal ad hoc ou uma jurisdição 

universal; 
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Or. en 

 

Alteração  240 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus 

Estados-Membros devem apoiar a ação 

penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes 

estatais e por intervenientes não estatais, 

como o Boko Haram na Nigéria, o Estado 

Islâmico/Daexe na Síria e no Iraque e os 

hutis no Iémen, entre outros; está 

horrorizado com o vasto conjunto de 

crimes cometidos, incluindo assassinatos, 

tortura, violação como arma de guerra, 

escravidão e escravidão sexual, 

recrutamento de crianças-soldados, 

conversões religiosas forçadas e 

assassínios sistemáticos que têm por alvo 

minorias religiosas, nomeadamente 

cristãos, yazidis e outras; salienta que a UE 

e os seus Estados-Membros devem apoiar a 

ação penal contra intervenientes estatais, 

bem como membros de grupos não estatais, 

como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

Or. en 

 

Alteração  241 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 
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Proposta de resolução Alteração 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus 

Estados-Membros devem apoiar a ação 

penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias, incluindo minorias 

étnicas, linguísticas e religiosas, pessoas 

LGBTI, pessoas com deficiência, 

mulheres e crianças; salienta que a UE e 

os seus Estados-Membros devem apoiar a 

ação penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

Or. en 

 

Alteração  242 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e «limpeza» e assassínios 
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por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus 

Estados-Membros devem apoiar a ação 

penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

procurando alcançar um consenso no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 

no sentido de atribuir competências ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); 

sistemáticos que têm por alvo minorias 

religiosas, nomeadamente cristãos, yazidis 

e outras; salienta que a UE e os seus 

Estados-Membros devem apoiar a ação 

penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Estado Islâmico/Daexe, 

solicitando ao Conselho de Segurança das 

Nações Unidas que atribua competências 

ao Tribunal Penal Internacional (TPI)); 

Or. en 

 

Alteração  243 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Estado Islâmico/Daexe na Síria e no 

Iraque; está horrorizado com o vasto 

conjunto de crimes cometidos, incluindo 

assassinatos, tortura, violação, escravidão e 

escravidão sexual, recrutamento de 

crianças-soldados, conversões religiosas 

forçadas e assassínios sistemáticos que têm 

por alvo minorias religiosas, 

nomeadamente cristãos, yazidis e outras; 

salienta que a UE e os seus Estados-

Membros devem apoiar a ação penal contra 

membros de grupos não estatais, como o 

Estado Islâmico/Daexe, procurando 

alcançar um consenso no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas no sentido 

de atribuir competências ao Tribunal Penal 

Internacional (TPI); 

20. Condena veementemente os 

hediondos crimes e violações dos direitos 

humanos cometidos por intervenientes não 

estatais, como o Boko Haram na Nigéria e 

o Daexe na Síria e no Iraque; está 

horrorizado com o vasto conjunto de 

crimes cometidos, incluindo assassinatos, 

tortura, violação, escravidão e escravidão 

sexual, recrutamento de crianças-soldados, 

conversões religiosas forçadas e 

assassínios sistemáticos que têm por alvo 

minorias religiosas, nomeadamente 

cristãos, yazidis e outras; salienta que a UE 

e os seus Estados-Membros devem apoiar a 

ação penal contra membros de grupos não 

estatais, como o Daexe, procurando 

alcançar um consenso no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas no sentido 

de atribuir competências ao Tribunal Penal 

Internacional (TPI); 

Or. it 
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Alteração  244 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Manifesta a sua solidariedade com 

as vítimas da guerra dirigida pela Arábia 

Saudita no Iémen, com um sofrimento 

inaceitável e maciço de civis, 

nomeadamente crianças; condena a 

repressão instigada pela Arábia Saudita 

da maioria dos cidadãos no Barém, a 

repressão das mulheres e dos ativistas dos 

direitos humanos na própria Arábia 

Saudita, bem como o papel desempenhado 

pelo financiamento saudita na 

disseminação do wahabismo e da sua 

ideologia extremista e radical, que inspira 

grupos e organizações terroristas em todo 

o mundo; 

Or. en 

 

Alteração  245 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Reitera a sua condenação, de 

modo muito firme, dos crimes perpetrados 

pelo regime sírio contra a sua população e 

pela coligação liderada pela Arábia 

Saudita contra a população do Iémen; 

apela à UE para que desempenhe um 

papel de liderança mais destacado na 

negociação de uma solução que ponha 

termo à violência e assegure o julgamento 

dos autores; 

Or. en 
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Alteração  246 

Urmas Paet 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Condena categoricamente as 

violações dos direitos humanos cometidas 

na Coreia do Norte, nas Filipinas e 

noutros países, assim como a perseguição 

e o assassínio de membros da minoria 

Rohingya em Mianmar; realça a 

obrigação dos Estados de respeitar o 

princípio da não repulsão; 

Or. et 

 

Alteração  247 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-B. Considera que as exportações para 

a Arábia Saudita não cumprem, pelo 

menos, o critério n.º 2 relativamente ao 

envolvimento do país em graves violações 

do direito humanitário, como comprovado 

pelas autoridades competentes da ONU; 

reitera o seu apelo de 26 de fevereiro 

de 2016 sobre a necessidade urgente de 

impor um embargo de armas à Arábia 

Saudita; 

Or. en 

 

Alteração  248 

Barbara Lochbihler 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais para pôr termo à 

impunidade de atrocidades; exorta a UE e 

os seus Estados-Membros a prestarem um 

apoio constante às análises, investigações 

e decisões do TPI, bem como a tomarem 

medidas para prevenir e dar uma resposta 

eficaz a casos de não cooperação com o 

TPI; reitera o seu apelo à UE e aos seus 

Estados-Membros para que forneçam ao 

TPI um financiamento adequado; 

congratula-se com a reunião de 

representantes da UE e do TPI, realizada 

em Bruxelas, em 6 de julho de 2016, no 

intuito de preparar a 2.ª Mesa Redonda 

UE-TPI, que permitiu que o pessoal do TPI 

e das instituições da UE competente na 

matéria identificasse áreas de interesse 

comum, trocasse informações sobre 

atividades pertinentes e assegurasse uma 

melhor colaboração entre ambas as partes; 

manifesta profunda consternação face aos 

recentes anúncios de retirada do Estatuto 

de Roma, que constituem um desafio em 

termos de acesso à justiça por parte das 

vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

Or. en 
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Alteração  249 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; insta a Assembleia dos 

Estados Partes a adotar a alteração de 

Kampala sobre o crime de agressão e 

incentiva os Estados-Membros da UE a 

alterarem o artigo 83.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia de 

molde a incluir as «atrocidades» na lista 

de crimes relativamente aos quais a UE é 

competente; congratula-se com a reunião 

de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 
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Alteração  250 

Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; condena veementemente 

todas as tentativas de minar a sua 

legitimidade ou independência e solicita à 

UE e aos seus Estados-Membros que 

cooperem consistentemente para apoiar 

as investigações e decisões do TPI com o 

objetivo de acabar com a impunidade dos 

crimes internacionais; congratula-se com 

a reunião de representantes da UE e do 

TPI, realizada em Bruxelas, em 6 de julho 

de 2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 
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Alteração  251 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; condena veementemente 

quaisquer tentativas para comprometer a 

sua legitimidade ou independência e insta 

a UE e os seus Estados-Membros a 

prestarem um apoio constante às análises, 

investigações e decisões do TPI, no intuito 

de pôr termo à impunidade dos crimes 

internacionais mais graves; congratula-se 

com a reunião de representantes da UE e 

do TPI, realizada em Bruxelas, em 6 de 

julho de 2016, no intuito de preparar a 2.ª 

Mesa Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 
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Alteração  252 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; condena veementemente 

quaisquer tentativas para comprometer a 

sua legitimidade ou independência e insta 

a UE e os seus Estados-Membros a 

prestarem um apoio constante às análises, 

investigações e decisões do TPI, no intuito 

de pôr termo à impunidade dos crimes 

internacionais mais graves; congratula-se 

com a reunião de representantes da UE e 

do TPI, realizada em Bruxelas, em 6 de 

julho de 2016, no intuito de preparar a 2.ª 

Mesa Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 
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Alteração  253 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; insta a 

UE e os seus Estados-Membros a não 

cooperarem, em nenhum domínio, com 

países cujos líderes sejam objeto de 

mandados de prisão do TPI e a não 

manterem relações diplomáticas com os 

mesmos; 
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Alteração  254 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; considera que a Comissão, o 

Serviço Europeu para a Ação Externa e 

os Estados-Membros devem continuar a 

incitar à ratificação e à aplicação do 

Estatuto de Roma por parte dos países 

terceiros; reitera o seu apelo à VP/AR para 

que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

Or. fr 
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Alteração  255 

Urmas Paet 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; congratula-se com a 

reunião de representantes da UE e do TPI, 

realizada em Bruxelas, em 6 de julho de 

2016, no intuito de preparar a 2.ª Mesa 

Redonda UE-TPI, que permitiu que o 

pessoal do TPI e das instituições da UE 

competente na matéria identificasse áreas 

de interesse comum, trocasse informações 

sobre atividades pertinentes e assegurasse 

uma melhor colaboração entre ambas as 

partes; manifesta profunda consternação 

face aos recentes anúncios de retirada do 

Estatuto de Roma, que constituem um 

desafio em termos de acesso à justiça por 

parte das vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

21. Reitera o seu apoio total ao TPI, ao 

Estatuto de Roma, à Procuradoria, às 

competências proprio motu do Procurador 

e aos progressos registados no que respeita 

à abertura de novos inquéritos, que são 

fundamentais na luta contra a impunidade 

de atrocidades; salienta que é fulcral que 

os Estados cooperem na detenção de 

pessoas procuradas pelo TPI, 

independentemente do seu estatuto; 

congratula-se com a reunião de 

representantes da UE e do TPI, realizada 

em Bruxelas, em 6 de julho de 2016, no 

intuito de preparar a 2.ª Mesa Redonda 

UE-TPI, que permitiu que o pessoal do TPI 

e das instituições da UE competente na 

matéria identificasse áreas de interesse 

comum, trocasse informações sobre 

atividades pertinentes e assegurasse uma 

melhor colaboração entre ambas as partes; 

manifesta profunda consternação face aos 

recentes anúncios de retirada do Estatuto 

de Roma, que constituem um desafio em 

termos de acesso à justiça por parte das 

vítimas e devem ser firmemente 

condenados; reitera o seu apelo à VP/AR 

para que designe um REUE para o Direito 

Internacional Humanitário e a Justiça 

Internacional com o mandato de promover, 

integrar e representar o compromisso da 

UE no que respeita à luta contra a 

impunidade e relativamente ao TPI em 

todas as políticas externas da UE; 

Or. et 

Alteração  256 

Barbara Lochbihler 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Exorta a UE e os seus 

Estados-Membros a adotarem uma 

posição comum sobre os crimes de 

agressão e as alterações de Kampala e 

insta a UE a assumir uma posição de 

liderança nos esforços à escala mundial 

de apoio à ratificação do Estatuto de 

Roma e das alterações de Kampala, bem 

como na entrada em vigor da jurisdição 

do Tribunal relativamente aos crimes de 

agressão; 

Or. en 

 

Alteração  257 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Manifesta extrema preocupação 

com a persistente impunidade em relação 

a violações do direito internacional em 

todo o mundo e insta a UE e os seus 

Estados-Membros a apoiarem os 

mecanismos de responsabilização da 

ONU e a votarem a favor de todas as 

resoluções sobre a responsabilização nas 

instâncias multilaterais da ONU, 

incluindo o Conselho dos Direitos do 

Homem; 

Or. en 

 

Alteração  258 
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Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-B. Manifesta extrema preocupação 

com a persistente impunidade em relação 

a violações do direito internacional em 

todo o mundo e insta a UE e os seus 

Estados-Membros a apoiarem os 

mecanismos de responsabilização da 

ONU e a apoiarem constantemente todas 

as resoluções sobre a responsabilização 

nas instâncias multilaterais da ONU, 

incluindo o Conselho dos Direitos do 

Homem; 

Or. en 

 

Alteração  259 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Considera que a UE deve 

intensificar os seus esforços no sentido de 

promover o Estado de direito e a 

independência do sistema judiciário aos 

níveis multilateral e bilateral; incentiva a 

UE a apoiar a aplicação justa da justiça em 

todo o mundo, prestando assistência nos 

processos de reformas legislativas e 

institucionais nos países terceiros; 

incentiva, além disso, as delegações da UE 

e as embaixadas dos Estados-Membros a 

monitorizarem sistematicamente os 

julgamentos, a fim de promover a 

independência do sistema judiciário; 

22. Exorta a UE a intensificar os seus 

esforços no sentido de promover o Estado 

de direito e a independência do sistema 

judiciário aos níveis multilateral e bilateral, 

enquanto princípio fundamental para a 

consolidação da democracia; incentiva a 

UE a apoiar a aplicação justa da justiça em 

todo o mundo, prestando assistência nos 

processos de reformas legislativas e 

institucionais nos países terceiros; 

incentiva, além disso, as delegações da UE 

e as embaixadas dos Estados-Membros a 

monitorizarem sistematicamente os 

julgamentos, a fim de promover a 

independência do sistema judiciário; 
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Or. en 

 

Alteração  260 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 22-A. Condena firmemente a 

intimidação e a violência de que têm sido 

vítimas os profissionais da justiça, como 

juízes, procuradores e advogados; 

reafirma com vigor a importância da 

independência do sistema judiciário, a 

autonomia da acusação e o caráter 

sagrado do direito de defesa, sem 

qualquer condicionamento; condena em 

particular a violência e a intimidação das 

autoridades estatais e solicita à UE e aos 

Estados-Membros que promovam este 

aspeto fundamental da democracia e do 

Estado de direito nas suas relações 

internacionais; 

Or. it 

 

Alteração  261 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de requerentes de asilo, refugiados e 

migrantes que sofrem graves violações dos 

direitos humanos enquanto vítimas de 

conflitos, perseguição, falhas de 

governação e migração ilegal, bem como 

de redes de passadores e de traficantes de 

seres humanos; salienta a necessidade 
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profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

urgente de combater as causas profundas 

dos fluxos migratórios e, dessa forma, 

abordar a dimensão externa da crise dos 

refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa e atendendo 

simultaneamente à importância de 

garantir o respeito pelos direitos humanos 

nestes países; sublinha a necessidade de 

uma abordagem abrangente e baseada nos 

direitos humanos para a migração e insta a 

UE a intensificar a sua colaboração com as 

Nações Unidas, as organizações regionais, 

os governos e as ONG; entretanto, insta os 

Estados-Membros a respeitarem e a 

aplicarem integralmente o pacote comum 

aprovado pela UE relativo ao asilo e a 

legislação comum no domínio da 

migração, nomeadamente para proteger 

requerentes de asilo vulneráveis, como as 

mulheres e as pessoas LGBTI, da 

violência, da discriminação e de novos 

traumas durante o processo de pedido de 

asilo; insta os Estados-Membros a 

reconhecerem que as vulnerabilidades 

específicas das pessoas LGBTI devem ser 

tidas em conta para classificar um país 

como «seguro» e a ponderarem este fator 

nas decisões sobre pedidos, países de 

acolhimento e deportações; apela a que as 

necessidades médicas específicas sejam 

incondicionalmente atendidas ao longo do 

processo de migração e de pedido de asilo, 

especialmente para os grupos vulneráveis, 

incluindo as mulheres, bem como as 

pessoas transexuais e intersexuais e as 

pessoas com deficiência; convida o EASO 

a disponibilizar formação apropriada aos 

Estados-Membros com o objetivo de 

permitir processos adequados e razoáveis; 

insta os Estados-Membros a 

reconhecerem a identidade de género dos 

requerentes de asilo transexuais que já 

estejam a seguir procedimentos de pedido 

de asilo; exorta os Estados-Membros a 

participarem em programas de 



 

AM\1134429PT.docx 49/107 PE610.682v01-00 

 PT 

reinstalação, permitindo o reagrupamento 

familiar e atribuindo vistos humanitários; 

Or. en 

 

Alteração  262 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

miséria, repressão violenta, falhas de 

governação e migração ilegal, bem como 

de redes de passadores e de traficantes de 

seres humanos nas quais várias 

autoridades públicas têm 

responsabilidades diretas ou indiretas; 

condena o aumento dramático do número 

de mortes no mar Mediterrâneo; salienta a 

necessidade urgente de combater 

verdadeiramente as causas profundas dos 

fluxos migratórios e, dessa forma, abordar 

a dimensão externa da crise dos refugiados, 

designadamente através de soluções 

sustentáveis para os conflitos existentes na 

nossa vizinhança, reforçando a cooperação 

e as parcerias com os países terceiros em 

causa, bem como através da concessão de 

vistos humanitários e da abertura de 

canais legais para os migrantes; sublinha 

a incoerência das políticas da UE e 

condena, em especial, a condicionalidade 

dos auxílios concedidos a determinados 

países por meio dos acordos de 

readmissão; lembra a necessidade de uma 

abordagem abrangente e baseada nos 

direitos humanos para a migração; insta a 

UE a intensificar a sua cooperação com as 

Nações Unidas, as organizações regionais, 
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os governos e as ONG; considera que a 

construção de vedações ou de muros não 

quebra o modelo de negócio dos 

passadores e dos traficantes, 

contribuindo, pelo contrário, para 

alimentar as suas atividades de tráfico de 

seres humanos; 

Or. fr 

 

Alteração  263 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; manifesta profunda 

preocupação com a condição e o 

crescente número das pessoas deslocadas 

internamente, incluindo na vizinhança 

oriental da UE, que continuam a não ser 

capazes de exercer os seus direitos básicos 

de regresso às respetivas casas e locais de 

origem; sublinha a necessidade de uma 

abordagem abrangente e baseada nos 

direitos humanos para a migração e insta a 

UE a intensificar a sua colaboração com as 

Nações Unidas, as organizações regionais, 

os governos e as ONG; 
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Or. en 

 

Alteração  264 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as 

causas profundas dos fluxos migratórios 

e, dessa forma, abordar a dimensão 

externa da crise dos refugiados, 

designadamente através de soluções 

sustentáveis para os conflitos existentes 

na nossa vizinhança, reforçando a 

cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, violência, 

perseguição, falhas de governação, pobreza 

e migração ilegal, bem como de redes de 

passadores e de traficantes de seres 

humanos; lembra com extrema apreensão 

os relatos de violações sistemáticas dos 

direitos humanos dos refugiados em 

Estados-Membros da UE e em países 

vizinhos; manifesta profunda 

preocupação com o número 

surpreendente de crianças migrantes não 

acompanhadas que desaparecem; exorta 

os Estados-Membros a darem prioridade 

absoluta à plena execução dos programas 

de reinstalação e de reagrupamento 

familiar; exorta os Estados-Membros a 

fazerem do rápido reagrupamento 

familiar dos menores não acompanhados 

com familiares na UE uma prioridade 

absoluta e a assistirem adequadamente 

todos os outros casos; sublinha a 

necessidade de uma abordagem abrangente 

e baseada nos direitos humanos para a 

migração e insta a UE a intensificar a sua 

colaboração com as Nações Unidas, as 

organizações regionais, os governos e as 

ONG; 

Or. en 
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Alteração  265 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; insta a UE e os seus 

Estados-Membros a concederem ajuda 

humanitária nos domínios da educação, 

da habitação, da saúde e de outros 

objetivos humanitários que possam 

auxiliar os refugiados mais perto das suas 

terras natais e promover o seu regresso; 
sublinha a necessidade de uma abordagem 

abrangente e baseada nos direitos humanos 

para a migração e insta a UE a intensificar 

a sua colaboração com as Nações Unidas, 

as organizações regionais, os governos e as 

ONG; 

Or. en 

 

Alteração  266 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 
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Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais e os governos; impõe-se também 

a cooperação com as ONG, que não se 

devem substituir às autoridades estatais 

nem dificultar o seu trabalho; 

Or. el 

 

Alteração  267 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado 

número de refugiados e migrantes que 

sofrem graves violações dos direitos 

humanos enquanto vítimas de conflitos, 

perseguição, falhas de governação e 

migração ilegal, bem como de redes de 

passadores e de traficantes de seres 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face aos requerentes de 

asilo e migrantes que sofrem graves e 

crescentes violações dos direitos humanos 

no seu trajeto para a Europa; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 
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humanos; salienta a necessidade urgente 

de combater as causas profundas dos 

fluxos migratórios e, dessa forma, abordar 

a dimensão externa da crise dos refugiados, 

designadamente através de soluções 

sustentáveis para os conflitos existentes na 

nossa vizinhança, reforçando a 

cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, que 

estejam em conformidade com o direito 

internacional; sublinha a necessidade de 

uma abordagem abrangente e baseada nos 

direitos humanos para a migração e insta a 

UE a intensificar a sua colaboração com as 

Nações Unidas, as organizações regionais, 

os governos e as ONG; 

Or. en 

 

Alteração  268 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança; sublinha a 

necessidade de uma abordagem abrangente 

e baseada nos direitos humanos para a 

migração e insta a UE a intensificar a sua 

colaboração com as Nações Unidas, as 

organizações regionais, os governos e as 

ONG; 
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Or. en 

 

Alteração  269 

Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 

a sua solidariedade face ao elevado 
número de refugiados e migrantes que 

sofrem graves violações dos direitos 

humanos enquanto vítimas de conflitos, 

perseguição, falhas de governação e 

migração ilegal, bem como de redes de 

passadores e de traficantes de seres 

humanos; salienta a necessidade urgente 

de combater as causas profundas dos 

fluxos migratórios e, dessa forma, abordar 

a dimensão externa da crise dos refugiados, 

designadamente através de soluções 

sustentáveis para os conflitos existentes na 

nossa vizinhança, reforçando a cooperação 

e as parcerias com os países terceiros em 

causa; sublinha a necessidade de uma 

abordagem abrangente e baseada nos 

direitos humanos para a migração e insta a 

UE a intensificar a sua colaboração com as 

Nações Unidas, as organizações regionais, 

os governos e as ONG; 

23. Manifesta profunda preocupação 

com o número crescente de abusos dos 

direitos humanos contra migrantes e 

requerentes de asilo, incluindo um 

número cada vez maior de mulheres, na 

sua rota para a Europa; salienta a 

necessidade urgente de encontrar soluções 

a longo prazo assentes no respeito pelos 

direitos humanos e na dignidade e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

Or. pt 

 

Alteração  270 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta profunda preocupação e 23. Manifesta profunda preocupação e 
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a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando 

a cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; sublinha a necessidade 

de uma abordagem abrangente e baseada 

nos direitos humanos para a migração e 

insta a UE a intensificar a sua colaboração 

com as Nações Unidas, as organizações 

regionais, os governos e as ONG; 

a sua solidariedade face ao elevado número 

de refugiados e migrantes que sofrem 

graves violações dos direitos humanos 

enquanto vítimas de conflitos, perseguição, 

falhas de governação e migração ilegal, 

bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos; salienta a 

necessidade urgente de combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e, dessa 

forma, abordar a dimensão externa da crise 

dos refugiados, designadamente através de 

soluções sustentáveis para os conflitos 

existentes na nossa vizinhança, reforçando, 

entre outros mecanismos, a cooperação e 

as parcerias com os países terceiros em 

causa; sublinha a necessidade de uma 

abordagem abrangente e baseada nos 

direitos humanos para a migração e insta a 

UE a intensificar a sua colaboração com as 

Nações Unidas, as organizações regionais, 

os governos e as ONG; 

Or. en 

 

Alteração  271 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Entende que as parcerias e a 

cooperação com os países de origem, de 

trânsito e de chegada mais pertinentes 

devem continuar a ser uma prioridade e 

salienta a importância de combater as 

causas profundas dos fluxos migratórios 

e, dessa forma, abordar a dimensão 

externa da crise dos refugiados, 

designadamente através de soluções 

sustentáveis para os conflitos existentes 

na nossa vizinhança, reforçando a 

cooperação e as parcerias com os países 

terceiros em causa; condena, todavia, a 

tentativa de externalizar para países 
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terceiros as responsabilidades dos 

Estados-Membros; lamenta a Declaração 

UE-Turquia sobre a migração e a 

tentativa de a reproduzir com outros 

países terceiros, como a Líbia; condena a 

linha de ação acordada na cimeira de 

Valeta e a instrumentalização do processo 

de Cartum para financiar regimes 

repressivos, como os da Etiópia, da 

Eritreia e do Sudão, sob o pretexto de 

conter a migração para a Europa; 

considera que esta estratégia errada viola 

os princípios da UE em matéria de 

direitos humanos e põe em causa uma 

política externa que visa promover os 

direitos humanos, o Estado de direito e os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM), para além de ser 

contraproducente a longo prazo, uma vez 

que conduz a um círculo vicioso de abuso 

e repressão que reforçará as causas que 

levam as pessoas a abandonar os seus 

países; 

Or. en 

 

Alteração  272 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Reitera o seu apelo à UE para que 

garanta que todos os acordos em matéria 

de migração, cooperação e readmissão 

celebrados com Estados terceiros 

respeitem estritamente o direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos, refugiados e domínio marítimo, 

em especial a Convenção relativa ao 

Estatuto dos Refugiados; insiste na 

necessidade de integrar os mecanismos 

tanto de pré-avaliação como de controlo, 
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com vista a aferir as consequências para 

os direitos humanos decorrentes da 

cooperação com países terceiros no 

domínio da migração; neste contexto, 

insta a UE a aumentar a transparência e 

a assegurar a supervisão parlamentar e o 

controlo democrático destes acordos; frisa 

a necessidade de dissociar a cooperação 

para o desenvolvimento da cooperação em 

matéria de readmissão ou gestão das 

migrações; reitera que os direitos 

humanos devem ser integrados e 

monitorizados em todas as atividades 

realizadas pela Frontex; 

Or. en 

 

Alteração  273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Salienta que só as respostas 

baseadas no princípio da solidariedade e 

numa estratégia global de promoção da 

migração segura e legal, garantindo o 

pleno respeito pelos direitos humanos e 

valores fundamentais, podem trazer 

soluções para a evolução mundial dos 

movimentos migratórios e o drama dos 

refugiados; insta a UE e os seus 

Estados-Membros a promoverem a paz e a 

apoiarem e promoverem processos de paz 

e de diálogo em todo o mundo, recusando 

qualquer participação em operações 

militares; salienta que, em matéria de 

migrações, é necessária uma estratégia 

mundial assente nos direitos humanos, 

que inclua também a ajuda humanitária e 

a ajuda ao desenvolvimento; 

Or. fr 
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Alteração  274 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Sublinha que, a fim de evitar o 

tráfico e a introdução clandestina de 

migrantes, se afigura necessário 

estabelecer corredores humanitários 

seguros que permitam apresentar pedidos 

de proteção internacional antes da partida 

junto de gabinetes especialmente criados 

para o efeito pela União Europeia, no 

seguimento um acordo bilateral com o 

país terceiro em causa, em campos de 

refugiados situados nos países adjacentes 

aos países em conflito ou nos gabinetes 

das delegações da UE ou representações 

diplomáticas dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  275 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Insta a UE e os Estados-Membros 

a garantirem uma transparência total em 

relação aos fundos afetados a países 

terceiros a título de cooperação no 

domínio da migração e a assegurarem 

que essa cooperação não beneficia direta 

ou indiretamente os sistemas de 

segurança, policiais e judiciais envolvidos 

em violações dos direitos humanos; 

Or. en 
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Alteração  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-B. Apela à UE e aos seus 

Estados-Membros para que tenham em 

conta as perseguições e as discriminações 

sofridas pelos migrantes; sublinha que os 

conceitos de «país seguro» e «país de 

origem seguro» não devem inviabilizar 

uma apreciação individual dos pedidos de 

asilo; manifesta preocupação com a 

multiplicação das negociações no âmbito 

da readmissão e do regresso; solicita a 

suspensão de todos os acordos de 

readmissão com os países que não 

respeitem os direitos humanos; insta os 

Estados-Membros a respeitarem o 

princípio da não repulsão para países 

onde existam perigos para a vida ou a 

liberdade dos migrantes; exige que os 

pedidos de migrantes que necessitam de 

proteção internacional sejam, em todas as 

circunstâncias, deferidos; 

Or. fr 

 

Alteração  277 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-B. Lança um alerta contra a 

instrumentalização da política externa da 

UE enquanto «gestão das migrações» e 

salienta que qualquer tentativa de 

colaboração com países terceiros no 
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domínio da migração deve ser associada a 

uma melhoria da situação dos direitos 

humanos nesses países; 

Or. en 

 

Alteração  278 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-C. Convida a UE e os seus 

Estados-Membros a assinarem acordos de 

mobilidade que favoreçam os 

intercâmbios de competências, 

independentemente dos níveis de 

competência, com a inclusão dos menos 

qualificados; solicita o estabelecimento de 

programas de reinstalação permanentes e 

obrigatórios, permitindo o reagrupamento 

familiar e atribuindo vistos humanitários, 

para que os migrantes tenham a 

possibilidade de entrarem num país 

terceiro e de aí requererem asilo; 

Or. fr 

 

Alteração  279 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-D. Rejeita todas as tentativas de 

externalização das políticas de migração 

da UE; rejeita qualquer acordo que não 

garanta a proteção dos refugiados e o 

respeito pelos direitos fundamentais dos 

migrantes; condena a criação e a 
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execução do Fundo Fiduciário de 

Emergência da UE para a estabilidade e o 

combate às causas profundas da migração 

irregular e do fenómeno das pessoas 

deslocadas em África, financiado em 

grande parte pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento (FED), e o alargamento 

do processo de Rabat aos países do Corno 

de África, cujos governos têm sido 

condenados pelo TPI e pelas Nações 

Unidas, ou o processo de Cartum; solicita 

uma avaliação e um acompanhamento 

destes mecanismos, deste fundo e de 

quaisquer acordos semelhantes, como a 

declaração UE-Turquia; 

Or. fr 

 

Alteração  280 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-E (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-E. reafirma o princípio do direito de 

viver em família e pede à UE e aos seus 

Estados-Membros para envidar todos os 

esforços no sentido de garantir que este 

princípio seja respeitado em todo o 

mundo; neste contexto, solicita uma 

cooperação com os países terceiros e uma 

avaliação dos sistemas de apoio aos 

migrantes e requerentes de asilo; 

Or. fr 

 

Alteração  281 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-F (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 23-F. Solicita que sejam garantidos, 

nomeadamente no âmbito dos acordos 

celebrados com os países terceiros, os 

direitos dos migrantes, 

independentemente do respetivo estatuto, 

e que sejam conformes com o direito 

internacional e insta à adoção de 

legislações pertinentes, incluindo em 

matéria de asilo, o que significa, em 

particular, que a simples entrada 

irregular num país não deve ser 

considerada motivo de prisão; 

Or. fr 

 

Alteração  282 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que a cooperação para o 

desenvolvimento e a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

devem ser concomitantes; relembra, neste 

contexto, que as Nações Unidas afirmaram 

que sem uma abordagem baseada nos 

direitos humanos, os objetivos de 

desenvolvimento não poderão ser 

integralmente alcançados; relembra ainda 

que a UE se comprometeu a apoiar os 

países parceiros, tendo em conta a sua 

situação de desenvolvimento e o seu 

progresso relativamente aos direitos 

humanos e à democracia; 

24. Considera que a cooperação para o 

desenvolvimento e a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos, 

incluindo o Estado de direito e a boa 

governação, devem ser concomitantes; 

relembra, neste contexto, que as Nações 

Unidas afirmaram que sem uma abordagem 

baseada nos direitos humanos, os objetivos 

de desenvolvimento não poderão ser 

integralmente alcançados; relembra ainda 

que a UE se comprometeu a apoiar os 

países parceiros, tendo em conta a sua 

situação de desenvolvimento e o seu 

progresso relativamente aos direitos 

humanos e à democracia; 

Or. en 

 

Alteração  283 
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Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Insta a UE e os seus 

Estados-Membros a intensificarem a sua 

contribuição financeira para a ajuda 

humanitária e a ajuda ao 

desenvolvimento; lamenta o facto de a 

maioria dos Estados-Membros da UE não 

ter realizado o objetivo de consagrar 

0,7 % do seu RNB à ajuda pública ao 

desenvolvimento, não cumprindo os 

compromissos assumidos há 45 anos, e de 

alguns Estados terem inclusivamente 

reduzido a sua contribuição para a ajuda 

ao desenvolvimento; exorta a que a ajuda 

ao desenvolvimento não seja 

instrumentalizada no âmbito das políticas 

de migração; insta a UE e os seus 

Estados-Membros a não incluírem na sua 

ajuda ao desenvolvimento os montantes 

despendidos no acolhimento de 

refugiados ou migrantes ou no controlo 

ou regresso de migrantes; 

Or. fr 

 

Alteração  284 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Recorda que o critério n.º 2 da 

Posição Comum 944/2008/PESC obriga 

os Estados-Membros a examinarem cada 

licença de exportação de armas em 

função do respeito pelos direitos humanos 

no país destinatário; deplora os inúmeros 
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casos de incumprimento deste critério por 

parte dos Estados-Membros; apela a uma 

reforma do processo de avaliação dos 

projetos de exportação de armas, 

nomeadamente através da introdução de 

uma avaliação dos riscos baseada na 

situação global do país em causa, 

instituindo, deste modo, o princípio da 

precaução; recomenda igualmente que 

sejam entabuladas conversações sobre o 

alargamento do critério n.º 2 de modo a 

incluir indicadores de governação 

democrática que poderiam ajudar a 

estabelecer salvaguardas adicionais 

contra as consequências negativas 

indesejadas das exportações de armas; 

Or. en 

 

Alteração  285 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Reitera a importância 

fundamental de combater a corrupção em 

todas as suas formas, a fim de assegurar o 

Estado de direito, a democracia e o 

respeito pelos direitos humanos; condena 

vigorosamente qualquer posição 

complacente em relação a tais práticas, 

mesmo quando assumida por 

intervenientes políticos e comerciais 

europeus; 

Or. it 

 

Alteração  286 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

N.º 24-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-B. Recorda que a Comissão, o SEAE 

e o Conselho se comprometeram, no 

âmbito do Plano de Ação da UE sobre os 

Direitos Humanos e a Democracia, a 

elaborarem e aplicarem, até 2017, uma 

política em matéria de dever de diligência 

para garantir que o apoio da UE às forças 

de segurança, a exemplo do seu programa 

de desenvolvimento das capacidades para 

promover a segurança e o 

desenvolvimento (CBSD), esteja em 

conformidade e contribua para a 

aplicação da política da UE em matéria de 

direitos humanos e seja compatível com a 

promoção, a proteção e a aplicação do 

direito internacional no domínio dos 

direitos humanos e do direito 

internacional humanitário, consoante o 

aplicável; 

Or. en 

 

Alteração  287 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 24-C. Recorda a sua resolução, de 27 de 

fevereiro de 2014, sobre a utilização de 

veículos aéreos não tripulados armados, 

manifesta a sua viva apreensão face à 

utilização de veículos aéreos não 

tripulados armados fora do quadro 

jurídico internacional; insta a UE a 

elaborar urgentemente um quadro 

jurídico vinculativo aplicável à utilização 

de veículos aéreos não tripulados 
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armados, a fim de assegurar que os 

Estados-Membros, em conformidade com 

as suas obrigações jurídicas, não realizem 

operações ilegais de assassínio de alvos 

específicos nem facilitem a realização de 

tais operações por outros Estados; solicita 

ainda à Comissão que mantenha o 

Parlamento devidamente informado sobre 

a utilização de fundos da UE para a 

investigação e o desenvolvimento de 

projetos relacionados com a construção 

de veículos aéreos não tripulados; pede 

que sejam realizadas avaliações do 

impacto nos direitos humanos 

relativamente a novos projetos de 

desenvolvimento de veículos aéreos não 

tripulados; insta a VP/AR a proibir o 

desenvolvimento, a produção e a 

utilização de armas totalmente autónomas 

que permitam a realização de ataques sem 

intervenção humana; 

Or. en 

 

Alteração  288 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos das 

pessoas LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; 

recomenda que as diretrizes sejam 

aplicadas, inclusivamente através da 

formação dos funcionários da UE nos 

países terceiros; lamenta que 72 países 

continuem a classificar a 

homossexualidade como crime, 13 dos 

quais preveem a pena de morte, e 

considera que as práticas e os atos de 

violência contra indivíduos com base na 

Suprimido 
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sua orientação sexual não devem ficar 

impunes; 

Or. en 

 

Alteração  289 

Liliana Rodrigues, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele 

Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos das pessoas 

LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; recomenda 

que as diretrizes sejam aplicadas, 

inclusivamente através da formação dos 

funcionários da UE nos países terceiros; 

lamenta que 72 países continuem a 

classificar a homossexualidade como 

crime, 13 dos quais preveem a pena de 

morte, e considera que as práticas e os atos 

de violência contra indivíduos com base na 

sua orientação sexual não devem ficar 

impunes; 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos humanos 

das pessoas LGBTI, em conformidade com 

as diretrizes da UE nesta matéria; apela a 

uma aplicação integral das diretrizes, 

inclusivamente através da formação dos 

funcionários da UE nos países terceiros; 

lamenta que 72 países continuem a 

classificar a homossexualidade como 

crime, 13 dos quais preveem a pena de 

morte, e considera que as práticas e os atos 

de violência contra indivíduos com base na 

sua orientação sexual, na identidade de 

género ou nas características sexuais, tais 

como exposições públicas forçadas, 

crimes de ódio e discursos de ódio quer na 

Internet ou por outros meios, violações 

corretivas e mutilações genitais de 

intersexuais, não devem ficar impunes; 

Or. en 

 

Alteração  290 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 
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Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos das pessoas 

LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; recomenda 

que as diretrizes sejam aplicadas, 

inclusivamente através da formação dos 

funcionários da UE nos países terceiros; 

lamenta que 72 países continuem a 

classificar a homossexualidade como 

crime, 13 dos quais preveem a pena de 

morte, e considera que as práticas e os 

atos de violência contra indivíduos com 

base na sua orientação sexual não devem 

ficar impunes; 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos das pessoas 

LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; recomenda 

que as diretrizes sejam aplicadas, 

inclusivamente através da formação dos 

funcionários da UE nos países terceiros; 

lamenta que 72 países continuem a 

classificar a homossexualidade como 

crime, 13 dos quais preveem a pena de 

morte; 

Or. en 

 

Alteração  291 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos das pessoas 

LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; recomenda 

que as diretrizes sejam aplicadas, 

inclusivamente através da formação dos 

funcionários da UE nos países terceiros; 

lamenta que 72 países continuem a 

classificar a homossexualidade como 

crime, 13 dos quais preveem a pena de 

morte, e considera que as práticas e os atos 

de violência contra indivíduos com base na 

sua orientação sexual não devem ficar 

impunes; 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos das pessoas 

LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; recomenda 

que as diretrizes sejam aplicadas, 

inclusivamente através da formação dos 

funcionários da UE nos países terceiros; 

lamenta que 72 países continuem a 

classificar a homossexualidade como crime 

e denuncia horrorizado que 13 dos quais 

preveem a pena de morte, e considera que 

as práticas e os atos de violência contra 

indivíduos com base na sua orientação 

sexual não devem ficar impunes; 

Or. it 
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Alteração  292 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos das pessoas 

LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; recomenda 

que as diretrizes sejam aplicadas, 

inclusivamente através da formação dos 

funcionários da UE nos países terceiros; 

lamenta que 72 países continuem a 

classificar a homossexualidade como 

crime, 13 dos quais preveem a pena de 

morte, e considera que as práticas e os atos 

de violência contra indivíduos com base na 

sua orientação sexual não devem ficar 

impunes; 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos das pessoas 

LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; recomenda 

que as diretrizes sejam aplicadas, 

inclusivamente através da formação dos 

funcionários da UE nos países terceiros; 

denuncia veementemente o facto de 72 

países continuarem a classificar a 

homossexualidade como crime, 13 dos 

quais preveem a pena de morte, e considera 

que as práticas e os atos de violência contra 

indivíduos com base na sua orientação 

sexual não devem ficar impunes; 

Or. en 

 

Alteração  293 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

reforçar o respeito dos direitos das pessoas 

LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; recomenda 

que as diretrizes sejam aplicadas, 

inclusivamente através da formação dos 

funcionários da UE nos países terceiros; 

lamenta que 72 países continuem a 

25. Considera que a UE deve 

prosseguir os seus esforços no sentido do 

respeito dos direitos das pessoas LGBTI, 

em conformidade com as diretrizes da UE 

nesta matéria; recomenda que as diretrizes 

sejam aplicadas, inclusivamente através da 

formação dos funcionários da UE nos 

países terceiros; considera que a 

homossexualidade não se deve classificar 
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classificar a homossexualidade como 

crime, 13 dos quais preveem a pena de 

morte, e considera que as práticas e os 

atos de violência contra indivíduos com 

base na sua orientação sexual não devem 

ficar impunes; 

como crime, e acredita que as práticas e 

os atos de violência, incluindo a pena de 

morte, contra indivíduos com base na sua 

orientação sexual devem ser condenados e 

evitados; 

Or. el 

 

Alteração  294 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Considera que as condições de 

detenção e a situação das prisões em 

vários países são motivo de grande 

preocupação; entende que é essencial 

combater todas as formas de tortura e de 

maus-tratos dos detidos, inclusive a 

tortura psicológica, bem como intensificar 

os esforços para garantir o cumprimento 

do direito internacional 

aplicável; considera que a recusa aos 

detidos do acesso a cuidados de saúde e a 

medicamentos, nomeadamente para 

doenças como a hepatite ou o VIH, 

configura a prática de maus-tratos, senão 

mesmo de tortura, e pode equivaler ao 

incumprimento da obrigação de prestar 

assistência às pessoas em perigo; 

Or. fr 

 

Alteração  295 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Saúda a legalização do casamento 

ou da união de facto entre pessoas do 

mesmo sexo num número crescente de 

países – 28 no momento atual – em todo o 

mundo; encoraja as instituições da UE e 

os Estados-Membros a continuarem a 

contribuir para o reconhecimento de 

casamentos e de uniões de facto entre 

pessoas do mesmo sexo enquanto questão 

política, social, de direitos civis e de 

direitos humanos; 

Or. en 

 

Alteração  296 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Relembra que a corrupção é uma 

ameaça ao gozo pleno dos direitos 

humanos e prejudica os processos 

democráticos, tais como o Estado de direito 

e a aplicação justa da justiça; considera que 

a UE deve destacar em todas as 

plataformas de diálogo com países 

terceiros a importância da integridade, da 

responsabilização e da gestão adequada dos 

assuntos públicos, das finanças públicas e 

da propriedade pública, como estipula a 

Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (UNCAC); recomenda que a 

UE utilize os seus conhecimentos 

especializados para apoiar os países 

terceiros de forma mais consistente e 

sistemática nos seus esforços de luta contra 

a corrupção, através da criação e da 

consolidação de instituições independentes 

e eficazes de luta contra a corrupção; 

26. Relembra que a corrupção é uma 

ameaça ao gozo pleno dos direitos 

humanos e prejudica os processos 

democráticos, tais como o Estado de direito 

e a aplicação justa da justiça; considera que 

a UE deve destacar em todas as 

plataformas de diálogo com países 

terceiros a importância da integridade, da 

responsabilização e da gestão adequada dos 

assuntos públicos, das finanças públicas e 

da propriedade pública, como estipula a 

Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (UNCAC); recomenda que a 

UE utilize os seus conhecimentos 

especializados para apoiar os países 

terceiros de forma mais consistente e 

sistemática nos seus esforços de luta contra 

a corrupção, através da criação e da 

consolidação de instituições independentes 

e eficazes de luta contra a corrupção; insta, 

em particular, a Comissão a negociar 

disposições de luta contra a corrupção em 
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todos os futuros acordos comerciais que 

venha a negociar com países terceiros; 

Or. fr 

 

Alteração  297 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Relembra que a corrupção é uma 

ameaça ao gozo pleno dos direitos 

humanos e prejudica os processos 

democráticos, tais como o Estado de 

direito e a aplicação justa da justiça; 

considera que a UE deve destacar em todas 

as plataformas de diálogo com países 

terceiros a importância da integridade, da 

responsabilização e da gestão adequada dos 

assuntos públicos, das finanças públicas e 

da propriedade pública, como estipula a 

Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (UNCAC); recomenda que a 

UE utilize os seus conhecimentos 

especializados para apoiar os países 

terceiros de forma mais consistente e 

sistemática nos seus esforços de luta contra 

a corrupção, através da criação e da 

consolidação de instituições independentes 

e eficazes de luta contra a corrupção; 

26. Relembra que a corrupção é uma 

ameaça ao gozo pleno dos direitos 

humanos e prejudica os processos 

democráticos, bem como o Estado de 

direito e a aplicação justa da justiça; 

considera que a UE deve destacar em todas 

as plataformas de diálogo com países 

terceiros a importância da integridade, da 

responsabilização e da gestão adequada dos 

assuntos públicos, das finanças públicas e 

da propriedade pública, como estipula a 

Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (UNCAC); recomenda que a 

UE utilize os seus conhecimentos 

especializados para apoiar os países 

terceiros de forma mais consistente e 

sistemática nos seus esforços de luta contra 

a corrupção, através da criação e da 

consolidação de instituições independentes 

e eficazes de luta contra a corrupção; 

Or. el 

 

Alteração  298 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 
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26. Relembra que a corrupção é uma 

ameaça ao gozo pleno dos direitos 

humanos e prejudica os processos 

democráticos, tais como o Estado de 

direito e a aplicação justa da justiça; 

considera que a UE deve destacar em todas 

as plataformas de diálogo com países 

terceiros a importância da integridade, da 

responsabilização e da gestão adequada dos 

assuntos públicos, das finanças públicas e 

da propriedade pública, como estipula a 

Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (UNCAC); recomenda que a 

UE utilize os seus conhecimentos 

especializados para apoiar os países 

terceiros de forma mais consistente e 

sistemática nos seus esforços de luta contra 

a corrupção, através da criação e da 

consolidação de instituições independentes 

e eficazes de luta contra a corrupção; 

26. Relembra que a corrupção é uma 

ameaça ao gozo pleno dos direitos 

humanos, prejudica os alicerces da 

democracia e mina o Estado de direito e a 

aplicação justa da justiça; considera que a 

UE deve destacar em todas as plataformas 

de diálogo com países terceiros a 

importância da integridade, da 

responsabilização e da gestão adequada dos 

assuntos públicos, das finanças públicas e 

da propriedade pública, como estipula a 

Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (UNCAC); recomenda que a 

UE utilize os seus conhecimentos 

especializados para apoiar os países 

terceiros de forma mais consistente e 

sistemática nos seus esforços de luta contra 

a corrupção, através da criação e da 

consolidação de instituições independentes 

e eficazes de luta contra a corrupção; 

Or. fr 

 

Alteração  299 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 26-A. Alerta para a deterioração do 

contexto democrático e dos direitos 

humanos em países candidatos à adesão à 

UE; recorda que todos os países que 

pretendam juntar-se à UE têm de garantir 

plenamente os direitos humanos e 

cumprir rigorosamente os critérios de 

Copenhaga; exorta o Conselho Europeu a 

pôr termo aos processos de negociação 

sempre que se registem casos de violações 

flagrantes dos direitos humanos ou de 

abolição do regime democrático num país 

candidato à adesão à UE; 

Or. en 
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Alteração  300 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Sublinha as obrigações e 

responsabilidades essenciais dos Estados e 

de outras instâncias responsáveis no 

sentido de atenuar as alterações climáticas, 

evitar os seus impactos negativos para os 

direitos humanos e promover a coerência 

das políticas, a fim de assegurar que os 

esforços de atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às mesmas sejam 

adequados, suficientemente ambiciosos, 

não discriminatórios e consentâneos com 

as obrigações em matéria de direitos 

humanos; 

27. Sublinha as obrigações e 

responsabilidades essenciais dos Estados e 

de outras instâncias responsáveis no 

sentido de atenuar as alterações climáticas, 

evitar os seus impactos negativos para os 

direitos humanos e promover a coerência 

das políticas, a fim de assegurar que os 

esforços de atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às mesmas sejam 

adequados, suficientemente ambiciosos, 

não discriminatórios e consentâneos com 

as obrigações em matéria de direitos 

humanos; realça que, segundo estimativas 

da ONU, haverá, em 2050, cerca de 

150 milhões de refugiados ambientais; 

solicita, por isso, que a comunidade 

internacional adote uma definição 

internacional e jurídica de «refugiados 

ambientais» e tome fortes medidas 

diplomáticas no sentido de alterar a 

Convenção de 1951 relativa ao Estatuto 

dos Refugiados, de modo a incluir a 

categoria relativa aos «refugiados 

ambientais»; 

Or. en 

 

Alteração  301 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Sublinha as obrigações e 27. Sublinha as obrigações e 
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responsabilidades essenciais dos Estados e 

de outras instâncias responsáveis no 

sentido de atenuar as alterações climáticas, 

evitar os seus impactos negativos para os 

direitos humanos e promover a coerência 

das políticas, a fim de assegurar que os 

esforços de atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às mesmas sejam 

adequados, suficientemente ambiciosos, 

não discriminatórios e consentâneos com 

as obrigações em matéria de direitos 

humanos; 

responsabilidades essenciais dos Estados, 

das empresas e de outras instâncias 

responsáveis no sentido de atenuar as 

alterações climáticas, evitar os seus 

impactos negativos para os direitos 

humanos e promover a coerência das 

políticas, a fim de assegurar que os 

esforços de atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às mesmas sejam 

adequados, suficientemente ambiciosos, 

não discriminatórios e consentâneos com 

as obrigações em matéria de direitos 

humanos; sublinha o vínculo intrínseco 

entre as políticas comerciais, as políticas 

ambientais e as políticas de 

desenvolvimento e os efeitos positivos e 

negativos que tais políticas podem ter no 

respeito dos direitos humanos; 

Or. it 

 

Alteração  302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Sublinha as obrigações e 

responsabilidades essenciais dos Estados e 

de outras instâncias responsáveis no 

sentido de atenuar as alterações climáticas, 

evitar os seus impactos negativos para os 

direitos humanos e promover a coerência 

das políticas, a fim de assegurar que os 

esforços de atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às mesmas sejam 

adequados, suficientemente ambiciosos, 

não discriminatórios e consentâneos com 

as obrigações em matéria de direitos 

humanos; 

27. Sublinha as obrigações e 

responsabilidades essenciais dos Estados e 

de outras instâncias responsáveis no 

sentido de atenuar as alterações climáticas, 

evitar os seus impactos negativos para os 

direitos humanos e promover a coerência 

das políticas, a fim de assegurar que os 

esforços de atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às mesmas sejam 

adequados, suficientemente ambiciosos, 

não discriminatórios e consentâneos com 

as obrigações em matéria de direitos 

humanos; salienta que as alterações 

ambientais podem pôr em causa os 

direitos humanos mais básicos, como o 

acesso à água, aos recursos naturais e à 

alimentação; 
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Or. fr 

 

Alteração  303 

Miroslav Poche 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Sublinha as obrigações e 

responsabilidades essenciais dos Estados e 

de outras instâncias responsáveis no 

sentido de atenuar as alterações climáticas, 

evitar os seus impactos negativos para os 

direitos humanos e promover a coerência 

das políticas, a fim de assegurar que os 

esforços de atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às mesmas sejam 

adequados, suficientemente ambiciosos, 

não discriminatórios e consentâneos com 

as obrigações em matéria de direitos 

humanos; 

27. Sublinha as obrigações e 

responsabilidades essenciais dos Estados e 

de outras instâncias responsáveis no 

sentido de atenuar as alterações climáticas, 

evitar os seus impactos negativos para os 

direitos humanos e promover a coerência 

das políticas, a fim de assegurar que os 

esforços de atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às mesmas sejam 

adequados, suficientemente ambiciosos, 

não discriminatórios e consentâneos com 

as obrigações em matéria de direitos 

humanos; saúda os esforços dedicados 

pelas ONG à promoção da integração das 

alterações climáticas e dos direitos 

humanos; 

Or. en 

 

Alteração  304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 27-A. Salienta que os fenómenos de 

apropriação ilegal de terras aumentaram 

exponencialmente desde 2008 e que, de 

acordo com a FAO, 50 a 80 milhões de 

hectares de terras agrícolas nos países em 

desenvolvimento são objeto de 

negociações com vista ao seu 

arrendamento ou à sua compra por parte 
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de investidores internacionais, 

situando-se cerca de dois terços destas 

terras na África Subsariana; considera 

que a luta contra a exploração e a 

monopolização dos recursos deve ser uma 

prioridade; chama a atenção, em 

particular, para a ligação entre esta 

exploração dos recursos e o 

financiamento de conflitos, guerras e 

práticas violentas, com as respetivas 

consequências nas movimentações das 

populações; 

Or. fr 

 

Alteração  305 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 27-A. Exorta as instituições 

internacionais, os governos nacionais, as 

ONG e os particulares a trabalharem em 

sinergia com vista a criar um quadro 

regulamentar adequado que permita 

garantir o acesso a uma quantidade 

mínima de água por parte de toda a 

população mundial; salienta que a água 

não deve constituir um bem mercantil, 

mas sim um aspeto do desenvolvimento e 

da sustentabilidade, e que a privatização 

da água não exime os Estados das suas 

responsabilidades em matéria de direitos 

humanos; insta os países onde a água é 

um motivo de tensões ou conflitos a 

cooperarem na partilha de água, por 

forma a permitir uma situação benéfica 

para todas as partes, garantindo a 

sustentabilidade e o desenvolvimento 

pacífico da região; 

Or. en 
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Alteração  306 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 27-A. Denuncia com vigor as práticas 

contrárias aos direitos humanos, como o 

açambarcamento de terras, a exploração 

indiscriminada de recursos naturais e o 

tráfico de resíduos; solicita uma 

intervenção urgente da Comissão 

Europeia, que dê seguimento aos vários 

pedidos do Parlamento Europeu através 

das recentes resoluções sobre esta 

matéria; 

Or. it 

 

Alteração  307 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 
Proposta de resolução Alteração 

28. Salienta que a UE deve continuar a 

apoiar ativamente instituições democráticas 

e eficazes de direitos humanos, bem como 

a sociedade civil, nos seus esforços com 

vista a promover a democratização; 

congratula-se, neste contexto, com os 

esforços continuados do Fundo Europeu 

para a Democracia no sentido de promover 

a democracia e do respeito dos direitos e 

das liberdades fundamentais nas 

vizinhanças oriental e meridional da UE; 

28. Salienta que a UE deve continuar a 

apoiar ativamente instituições democráticas 

e eficazes de direitos humanos, bem como 

a sociedade civil, nos seus esforços com 

vista a promover a democratização; louva 

o apoio inestimável que o Instrumento 

Europeu para a Democracia e os Direitos 

Humanos tem prestado às organizações 

da sociedade civil ao nível mundial, 

continuando a representar o instrumento 

emblemático da UE na aplicação da sua 

política externa em matéria de direitos 

humanos; congratula-se, além disso, com 

os esforços continuados do Fundo Europeu 
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para a Democracia no sentido de promover 

a democracia e do respeito dos direitos e 

das liberdades fundamentais nas 

vizinhanças oriental e meridional da UE; 

Or. en 

 

Alteração  308 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 
Proposta de resolução Alteração 

28. Salienta que a UE deve continuar a 

apoiar ativamente instituições democráticas 

e eficazes de direitos humanos, bem como 

a sociedade civil, nos seus esforços com 

vista a promover a democratização; 

congratula-se, neste contexto, com os 

esforços continuados do Fundo Europeu 

para a Democracia no sentido de 

promover a democracia e do respeito dos 

direitos e das liberdades fundamentais nas 

vizinhanças oriental e meridional da UE; 

28. Salienta que a UE deve continuar a 

apoiar ativamente instituições democráticas 

e eficazes de direitos humanos, bem como 

a sociedade civil, nos seus esforços com 

vista a promover a democratização; 

Or. el 

 

Alteração  309 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 
Proposta de resolução Alteração 

29. Relembra que a experiência 

adquirida e os ensinamentos retirados das 

transições para a democracia no quadro do 

alargamento e das políticas de vizinhança 

podem contribuir positivamente para a 

identificação das práticas de excelência que 

podem ser utilizadas para apoiar e 

29. Relembra que a experiência 

adquirida e os ensinamentos retirados das 

transições para a democracia no quadro do 

alargamento e das políticas de vizinhança 

podem contribuir positivamente para a 

identificação das práticas de excelência que 

podem ser utilizadas para apoiar e 
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consolidar outros processos de 

democratização em todo o mundo; 

consolidar os processos de democratização 

em todo o mundo; 

Or. el 

 

Alteração  310 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Proposta de resolução 

N.º 29-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 29-A. Realça que a política de 

alargamento é um dos instrumentos mais 

sólidos de reforço do respeito pelos 

princípios democráticos e pelos direitos 

humanos, atendendo aos atuais 

desenvolvimentos políticos nos países 

candidatos e potencialmente candidatos; 

exorta a Comissão a envidar maiores 

esforços no apoio ao reforço das culturas 

políticas democráticas, ao respeito pelo 

Estado de direito, à independência dos 

meios de comunicação social e do sistema 

judiciário, bem como à luta contra a 

corrupção nos países candidatos e 

potencialmente candidatos; 

Or. en 

 

Alteração  311 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Proposta de resolução 

N.º 29-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 29-B. Reitera, neste contexto, o seu apelo 

à Comissão no sentido de desenvolver 

orientações da UE para o apoio à 

democracia; 
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Or. en 

 

Alteração  312 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Manifesta a sua convicção de que a 

política europeia de vizinhança revista 

deve continuar a ter na sua base a 

promoção dos direitos humanos e dos 

princípios democráticos; reitera que a 

promoção dos direitos humanos e da 

democracia é do interesse dos países 

parceiros e do interesse da UE; 

30. Manifesta a sua convicção de que a 

política europeia de vizinhança revista 

deve continuar a ter na sua base a 

promoção dos direitos humanos e dos 

princípios democráticos; reitera que a 

promoção dos direitos humanos e da 

democracia é do interesse dos países 

parceiros e do interesse da UE; frisa 

igualmente a necessidade de a UE honrar 

o compromisso assumido com os seus 

parceiros, nomeadamente na sua 

vizinhança, no sentido de apoiar reformas 

económicas, sociais e políticas, de 

proteger os direitos humanos e de 

acompanhar a instauração do Estado de 

direito, por serem os melhores meios para 

reforçar a ordem internacional e 

assegurar a estabilidade da sua 

vizinhança; 

Or. fr 

 

Alteração  313 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Manifesta a sua convicção de que a 

política europeia de vizinhança revista 

deve continuar a ter na sua base a 

promoção dos direitos humanos e dos 

princípios democráticos; reitera que a 

30. Manifesta a sua convicção de que a 

política europeia de vizinhança revista 

deve continuar a ter na sua base a 

promoção dos direitos humanos e dos 

princípios democráticos; reitera que a 
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promoção dos direitos humanos e da 

democracia é do interesse dos países 

parceiros e do interesse da UE; 

promoção dos direitos humanos e da 

democracia é do interesse dos países 

parceiros e do interesse da UE; recorda 

que a União para o Mediterrâneo pode e 

deve definir o diálogo político nesta 

matéria e pugnar por uma forte agenda 

dos direitos humanos e da democracia na 

região; 

Or. en 

 

Alteração  314 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Manifesta a sua convicção de que a 

política europeia de vizinhança revista 

deve continuar a ter na sua base a 

promoção dos direitos humanos e dos 

princípios democráticos; reitera que a 

promoção dos direitos humanos e da 

democracia é do interesse dos países 

parceiros e do interesse da UE; 

30. Manifesta a sua convicção de que a 

política europeia de vizinhança revista 

deve continuar a ter na sua base a proteção, 

promoção e aplicação dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos; 

reitera que a proteção, promoção e 

aplicação dos direitos humanos e da 

democracia é do interesse dos países 

parceiros e do interesse da UE; 

Or. en 

 

Alteração  315 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 
Proposta de resolução Alteração 

30. Manifesta a sua convicção de que a 

política europeia de vizinhança revista 

deve continuar a ter na sua base a 

promoção dos direitos humanos e dos 

princípios democráticos; reitera que a 

30. Manifesta a sua convicção de que a 

política europeia de vizinhança revista 

deve continuar a ter na sua base a 

promoção dos direitos humanos e dos 

princípios democráticos; reitera que a 
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promoção dos direitos humanos e da 

democracia é do interesse dos países 

parceiros e do interesse da UE; 

promoção dos direitos humanos e da 

democracia é do interesse tanto dos países 

parceiros como da UE; 

Or. fr 

 

Alteração  316 

Andi Cristea 

 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 30-A. Salienta que a consolidação da paz 

implica esforços no sentido de prevenir e 

reduzir os conflitos e de reforçar a 

resiliência das instituições políticas, 

socioeconómicas e de segurança, a fim de 

lançar os alicerces de uma paz e um 

desenvolvimento sustentáveis no longo 

prazo; sublinha que a promoção do 

Estado de direito, da boa governação e 

dos direitos humanos é fundamental para 

manter a paz; 

Or. en 

 

Alteração  317 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 
Proposta de resolução Alteração 

31. Recomenda que a UE intensifique 

os seus esforços no sentido de desenvolver 

uma abordagem mais abrangente em 

relação aos processos democráticos, sendo 

a realização de eleições livres e justas 

apenas uma dimensão desses processos, a 

fim de contribuir positivamente para 

reforçar as instituições democráticas e a 

31. Recomenda que a UE intensifique 

os seus esforços no sentido de desenvolver 

uma abordagem mais abrangente em 

relação aos processos democráticos, sendo 

a realização de eleições livres e justas, a 

pluralidade dos meios de comunicação e a 

repartição dos tempos de antena dos 

candidatos apenas algumas dimensões 
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confiança do público nos processos 

eleitorais em todo o mundo; 

desses processos, a fim de contribuir 

positivamente para reforçar as instituições 

democráticas e a confiança do público nos 

processos eleitorais em todo o mundo; 

Or. fr 

 

Alteração  318 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Acolhe favoravelmente as oito 

missões de observação eleitoral (MOE) e 

as oito missões de peritos eleitorais (MPE) 

mobilizadas em todo o mundo pela UE em 

2016; salienta que, desde 2015, a UE 

destacou 17 MOE e 23 MPE; reitera a 

opinião positiva que tem em relação ao 

apoio contínuo da UE aos processos 

eleitorais e à sua disponibilização de 

assistência eleitoral e apoio aos 

observadores nacionais; acolhe com 

satisfação e apoia inteiramente o trabalho 

desenvolvido pelo Grupo de Apoio à 

Democracia e de Coordenação Eleitoral 

(DEG) a este respeito; 

32. Acolhe favoravelmente as oito 

missões de observação eleitoral (MOE) e 

as oito missões de peritos eleitorais (MPE) 

mobilizadas em todo o mundo pela UE em 

2016; salienta que, desde 2015, a UE 

destacou 17 MOE e 23 MPE; reitera a 

opinião positiva que tem em relação ao 

apoio contínuo da UE aos processos 

eleitorais e à sua disponibilização de 

assistência eleitoral e apoio aos 

observadores nacionais; 

Or. en 

 

Alteração  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Acolhe favoravelmente as oito 

missões de observação eleitoral (MOE) e 

32. Acolhe favoravelmente as oito 

missões de observação eleitoral (MOE) e 
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as oito missões de peritos eleitorais (MPE) 

mobilizadas em todo o mundo pela UE em 

2016; salienta que, desde 2015, a UE 

destacou 17 MOE e 23 MPE; reitera a 

opinião positiva que tem em relação ao 

apoio contínuo da UE aos processos 

eleitorais e à sua disponibilização de 

assistência eleitoral e apoio aos 

observadores nacionais; acolhe com 

satisfação e apoia inteiramente o trabalho 

desenvolvido pelo Grupo de Apoio à 

Democracia e de Coordenação Eleitoral 

(DEG) a este respeito; 

as oito missões de peritos eleitorais (MPE) 

mobilizadas em todo o mundo pela UE em 

2016; salienta que, desde 2015, a UE 

destacou 17 MOE e 23 MPE; reitera a 

opinião positiva que tem em relação ao 

apoio contínuo da UE aos processos 

eleitorais e à assistência eleitoral; acolhe 

com satisfação e apoia inteiramente o 

trabalho desenvolvido pelo Grupo de 

Apoio à Democracia e de Coordenação 

Eleitoral (DEG) a este respeito; 

Or. fr 

 

Alteração  320 

Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 34-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 34-A. Incentiva os Estados a 

promoverem a inclusão da educação para 

os direitos humanos nos seus sistemas 

educativos, seja através do currículo, dos 

materiais pedagógicos ou de políticas e 

práticas que viabilizem a criação de 

ambientes em que os direitos humanos 

sejam respeitados; 

Or. pt 

 

Alteração  321 

Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 34-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 34-B. Recomenda que a aplicação de 
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medidas de austeridade que têm impacto 

no acesso de todos a serviços públicos de 

qualidade ou que possam comprometer o 

sistema de segurança social acautele os 

direitos económicos, sociais e culturais 

dos grupos mais vulneráveis e que tais 

medidas se constituam como último 

recurso, respeitem os princípios da 

proporcionalidade e da não discriminação 

e garantam a dignidade humana; 

Or. pt 

 

Alteração  322 

Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 34-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 34-C. Destaca a importância de 

assegurar a cobertura dos direitos 

humanos nas políticas sociais, na 

educação, na saúde e na segurança e 

ainda o acesso a bens e serviços como a 

água ou o saneamento; 

Or. pt 

 

Alteração  323 

Liliana Rodrigues 

 

Proposta de resolução 

N.º 34-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 34-D. Incentiva à recolha e análise de 

dados estatísticos, desagregados e 

rigorosos sobre a população como forma 

de prevenir a discriminação de grupos 

específicos, em colaboração com as 

instituições nacionais de direitos 
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humanos e a sociedade civil; 

Or. pt 

Alteração  324 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Acolhe favoravelmente a aprovação 

do Relatório Anual da UE sobre os Direitos 

Humanos e a Democracia no Mundo em 

2015; considera que o relatório anual é um 

instrumento indispensável para o 

escrutínio, a comunicação e o debate da 

política da UE sobre os direitos humanos e 

a democracia no mundo; 

35. Acolhe favoravelmente a aprovação 

do Relatório Anual da UE sobre os Direitos 

Humanos e a Democracia no Mundo em 

2015; considera que o relatório anual é um 

instrumento indispensável para o 

escrutínio, a comunicação e o debate da 

política da UE sobre os direitos humanos e 

a democracia no mundo, assim como um 

instrumento útil para proporcionar uma 

visão abrangente das prioridades, dos 

esforços e dos desafios da UE nesta 

matéria e identificar formas eficazes de 

lhes dar resposta; 

Or. en 

 

Alteração  325 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 
Proposta de resolução Alteração 

35. Acolhe favoravelmente a 

aprovação do Relatório Anual da UE 

sobre os Direitos Humanos e a 

Democracia no Mundo em 2015; 
considera que o relatório anual é um 

instrumento indispensável para o 

escrutínio, a comunicação e o debate da 

política da UE sobre os direitos humanos e 

a democracia no mundo; 

35. Considera que o relatório anual é 

um instrumento indispensável para o 

escrutínio, a comunicação e o debate da 

política da UE sobre os direitos humanos e 

a democracia no mundo; 
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Or. en 

 

Alteração  326 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 
Proposta de resolução Alteração 

36. Reitera o convite lançado à VP/AR 

para participar num debate com os 

deputados ao Parlamento Europeu em duas 

sessões plenárias por ano: aquando da 

apresentação do relatório anual e aquando 

da resposta ao seu próprio relatório; 

relembra que as respostas escritas 

desempenham igualmente um papel 

importante nas relações interinstitucionais, 

uma vez que permitem o acompanhamento 

sistemático e aprofundado de todas as 

questões levantadas pelo Parlamento; 

36. Reitera o convite lançado à VP/AR 

para participar num debate com os 

deputados ao Parlamento Europeu em duas 

sessões plenárias por ano: aquando da 

apresentação do relatório anual e aquando 

da resposta ao seu próprio relatório; 

reafirma a importância de um diálogo 

permanente, nomeadamente no que se 

refere ao seguimento dado às resoluções 

de urgência do Parlamento Europeu em 

matéria de direitos humanos; relembra 

que as respostas escritas desempenham 

igualmente um papel importante nas 

relações interinstitucionais, uma vez que 

permitem o acompanhamento sistemático e 

aprofundado de todas as questões 

levantadas pelo Parlamento; solicita à 

VP/AR e ao SEAE que respondam de 

forma fundamentada às perguntas 

escritas e que incluam as questões 

relativas aos direitos humanos nos 

diálogos de mais alto nível com os países 

em causa; 

Or. en 

 

Alteração  327 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 
Proposta de resolução Alteração 

36. Reitera o convite lançado à VP/AR 36. Reitera o convite lançado à VP/AR 
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para participar num debate com os 

deputados ao Parlamento Europeu em duas 

sessões plenárias por ano: aquando da 

apresentação do relatório anual e aquando 

da resposta ao seu próprio relatório; 

relembra que as respostas escritas 

desempenham igualmente um papel 

importante nas relações interinstitucionais, 

uma vez que permitem o acompanhamento 

sistemático e aprofundado de todas as 

questões levantadas pelo Parlamento; 

para participar num debate com os 

deputados ao Parlamento Europeu em duas 

sessões plenárias por ano: aquando da 

apresentação do relatório anual e aquando 

da resposta ao seu próprio relatório; 

relembra que as respostas escritas 

desempenham igualmente um papel 

importante nas relações interinstitucionais, 

uma vez que permitem o acompanhamento 

sistemático e aprofundado de todas as 

questões levantadas pelo Parlamento, 

contribuindo assim para o reforço de uma 

coordenação efetiva; 

Or. en 

 

Alteração  328 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 
Proposta de resolução Alteração 

36. Reitera o convite lançado à VP/AR 

para participar num debate com os 

deputados ao Parlamento Europeu em duas 

sessões plenárias por ano: aquando da 

apresentação do relatório anual e aquando 

da resposta ao seu próprio relatório; 

relembra que as respostas escritas 

desempenham igualmente um papel 

importante nas relações interinstitucionais, 

uma vez que permitem o acompanhamento 

sistemático e aprofundado de todas as 

questões levantadas pelo Parlamento; 

36. Reitera firmemente o convite 

lançado à VP/AR para participar num 

debate com os deputados ao Parlamento 

Europeu em duas sessões plenárias por 

ano: aquando da apresentação do relatório 

anual e aquando da resposta ao seu próprio 

relatório; relembra que as respostas escritas 

desempenham igualmente um papel 

importante nas relações interinstitucionais, 

uma vez que permitem o acompanhamento 

sistemático e aprofundado de todas as 

questões levantadas pelo Parlamento; 

Or. it 

 

Alteração  329 

Louis Michel 

 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 36-A. Reitera que é importante, no longo 

prazo, dar a conhecer e acompanhar 

adequadamente as resoluções de urgência 

aprovadas pelo Parlamento sobre casos de 

violações dos direitos humanos, da 

democracia e do Estado de direito; 

Or. nl 

Alteração  330 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 
Proposta de resolução Alteração 

38. Reitera a sua opinião de que a 

adoção do Quadro Estratégico e do 

primeiro Plano de Ação da UE para os 

Direitos Humanos e a Democracia em 

2012 constituiu um marco importante para 

a UE, que colocou os direitos humanos e a 

democracia no centro das suas relações 

externas; congratula-se com a adoção pelo 

Conselho, em julho de 2015, de um novo 

Plano de Ação para os Direitos Humanos e 

a Democracia para o período 2015-2019 e 

com a realização de uma revisão intercalar 

em 2017; insta a VP/AR, o SEAE, a 

Comissão, o Conselho e os 

Estados-Membros a assegurarem a 

execução eficiente e coerente do Plano de 

Ação atual; salienta que os Estados-

Membros devem fornecer informações 

sobre o modo como aplicaram este plano; 

chama a atenção em particular para a 

importância de aumentar a eficácia e 

maximizar o impacto local dos 

instrumentos utilizados para promover o 

respeito pelos direitos humanos e pela 

democracia no mundo; 

38. Reitera a sua opinião de que a 

adoção do Quadro Estratégico e do 

primeiro Plano de Ação da UE para os 

Direitos Humanos e a Democracia em 

2012 constituiu um marco importante para 

a UE, que colocou os direitos humanos e a 

democracia no centro das suas relações 

externas; congratula-se com a adoção pelo 

Conselho, em julho de 2015, de um novo 

Plano de Ação para os Direitos Humanos e 

a Democracia para o período 2015-2019 e 

com a realização de uma revisão intercalar 

em 2017; insta a VP/AR, o SEAE, a 

Comissão, o Conselho e os 

Estados-Membros a assegurarem a 

execução eficiente e coerente do Plano de 

Ação atual, designadamente através de 

uma colaboração efetiva com as 

organizações da sociedade civil; salienta 

que os Estados-Membros devem fornecer 

informações sobre o modo como aplicaram 

este plano; chama a atenção em particular 

para a importância de aumentar a eficácia e 

maximizar o impacto local dos 

instrumentos utilizados para promover o 

respeito pelos direitos humanos e pela 

democracia no mundo; 
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Or. en 

 

Alteração  331 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 
Proposta de resolução Alteração 

39. Reitera a sua opinião de que é 

necessário um consenso sólido e uma 

coordenação reforçada entre os Estados-

Membros e as instituições da UE, a fim de 

promover a agenda dos direitos humanos e 

da democracia de forma coerente e 

consistente; salienta com veemência que os 

Estados-Membros devem assumir uma 

maior responsabilidade na execução do 

plano de ação e do quadro estratégico da 

UE e utilizá-los como referências para 

promover os direitos humanos e a 

democracia ao nível bilateral e multilateral; 

39. Reitera a sua opinião de que é 

necessário um consenso sólido e uma 

coordenação reforçada entre os Estados-

Membros e as instituições da UE, a fim de 

promover a agenda dos direitos humanos e 

da democracia de forma coerente e 

consistente; salienta com veemência que os 

Estados-Membros devem assumir uma 

maior responsabilidade na execução do 

plano de ação e do quadro estratégico da 

UE e utilizá-los como referências para 

promover os direitos humanos e a 

democracia ao nível bilateral e multilateral; 

por razões evidentes, é necessário ter 

especial atenção para evitar casos que 

deixem a mínima suspeita de violação de 

direitos humanos em Estados-Membros 

da UE; 

Or. el 

 

Alteração  332 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 
Proposta de resolução Alteração 

39. Reitera a sua opinião de que é 

necessário um consenso sólido e uma 

coordenação reforçada entre os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

a fim de promover a agenda dos direitos 

39. Reitera a sua opinião de que é 

necessário um consenso sólido e uma 

coordenação reforçada entre os 

Estados-Membros e as instituições da UE, 

bem como uma colaboração efetiva com 
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humanos e da democracia de forma 

coerente e consistente; salienta com 

veemência que os Estados-Membros 

devem assumir uma maior 

responsabilidade na execução do plano de 

ação e do quadro estratégico da UE e 

utilizá-los como referências para promover 

os direitos humanos e a democracia ao 

nível bilateral e multilateral; 

as organizações da sociedade civil aos 

níveis local, nacional e internacional, a 

fim de promover a agenda dos direitos 

humanos e da democracia de forma 

coerente e consistente; salienta com 

veemência que os Estados-Membros 

devem assumir uma maior 

responsabilidade na execução do plano de 

ação e do quadro estratégico da UE e 

utilizá-los como referências para promover 

os direitos humanos e a democracia ao 

nível bilateral e multilateral; 

Or. en 

 

Alteração  333 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 
Proposta de resolução Alteração 

39. Reitera a sua opinião de que é 

necessário um consenso sólido e uma 

coordenação reforçada entre os Estados-

Membros e as instituições da UE, a fim de 

promover a agenda dos direitos humanos e 

da democracia de forma coerente e 

consistente; salienta com veemência que 

os Estados-Membros devem assumir uma 

maior responsabilidade na execução do 

plano de ação e do quadro estratégico da 

UE e utilizá-los como referências para 

promover os direitos humanos e a 

democracia ao nível bilateral e multilateral; 

39. Reitera a sua opinião de que é 

necessário um consenso sólido e uma 

coordenação reforçada entre os Estados-

Membros e as instituições da UE, a fim de 

promover a agenda dos direitos humanos e 

da democracia de forma coerente e 

consistente; lamenta que os 

Estados-Membros não assumam uma 

maior responsabilidade na execução do 

plano de ação e do quadro estratégico da 

UE e não os utilizem como referências 

para promover os direitos humanos e a 

democracia ao nível bilateral e multilateral; 

Or. fr 

 

Alteração  334 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 40 
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Proposta de resolução Alteração 

40. Reconhece o papel fundamental do 

REUE para os Direitos Humanos, Stavros 

Lambrinidis, em termos de reforço da 

visibilidade e da eficácia da UE no que 

respeita à proteção e promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos em 

todo o mundo, e destaca o seu papel na 

promoção da aplicação consistente e 

coerente da política de direitos humanos da 

UE; acolhe favoravelmente a prorrogação 

do mandato do REUE até 28 de fevereiro 

de 2019 e reitera o seu pedido no sentido 

de que este mandato passe a ser 

permanente; recomenda, neste contexto, 

que o REUE disponha de poderes de 

iniciativa, maior visibilidade pública, bem 

como de pessoal e recursos financeiros 

adequados para trabalhar utilizando todo o 

seu potencial; 

40. Reconhece o papel fundamental do 

REUE para os Direitos Humanos, Stavros 

Lambrinidis, em termos de reforço da 

visibilidade e da eficácia da UE no que 

respeita à proteção e promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos em 

todo o mundo, e destaca o seu papel na 

promoção da aplicação consistente e 

coerente da política de direitos humanos da 

UE; acolhe favoravelmente a prorrogação 

do mandato do REUE até 28 de fevereiro 

de 2019 e reitera o seu pedido no sentido 

de que este mandato passe a ser 

permanente; recomenda, neste contexto, 

que o REUE disponha de poderes de 

iniciativa, maior visibilidade pública, bem 

como de pessoal e recursos financeiros 

adequados para trabalhar utilizando todo o 

seu potencial; recomenda ainda que o 

REUE aumente a transparência das suas 

atividades, os seus planos, os seus 

relatórios de progresso e as suas revisões; 

Or. en 

 

Alteração  335 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 
Proposta de resolução Alteração 

40. Reconhece o papel fundamental do 

REUE para os Direitos Humanos, Stavros 

Lambrinidis, em termos de reforço da 

visibilidade e da eficácia da UE no que 

respeita à proteção e promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos em 

todo o mundo, e destaca o seu papel na 

promoção da aplicação consistente e 

coerente da política de direitos humanos da 

UE; acolhe favoravelmente a prorrogação 

40. Reconhece o papel fundamental 

que o REUE para os Direitos Humanos 

poderá desempenhar em termos de reforço 

da visibilidade e da eficácia da UE no que 

respeita à proteção e promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos em 

todo o mundo, e destaca o seu papel na 

promoção da aplicação consistente e 

coerente da política de direitos humanos da 

UE; acolhe favoravelmente a prorrogação 
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do mandato do REUE até 28 de fevereiro 

de 2019 e reitera o seu pedido no sentido 

de que este mandato passe a ser 

permanente; recomenda, neste contexto, 

que o REUE disponha de poderes de 

iniciativa, maior visibilidade pública, bem 

como de pessoal e recursos financeiros 

adequados para trabalhar utilizando todo o 

seu potencial; 

do mandato do REUE até 28 de fevereiro 

de 2019 e reitera o seu pedido no sentido 

de que este mandato passe a ser 

permanente; recomenda, neste contexto, 

que o REUE disponha de poderes de 

iniciativa, maior visibilidade pública, bem 

como de maior apoio político para 

trabalhar utilizando todo o seu potencial; 

Or. it 

Alteração  336 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 40-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 40-A. Lamenta que o trabalho e o 

impacto do Representante Especial da UE 

para os Direitos Humanos (REUE) 

apenas possam ser parcialmente avaliados 

mediante uma revisão do Relatório Anual 

sobre os Direitos Humanos, a sua conta 

no Twitter e os discursos disponíveis; 

lamenta igualmente que não exista 

informação oficial sobre as suas 

atividades ou os seus planos, os seus 

relatórios de progresso e as suas revisões; 

Or. en 

 

Alteração  337 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 40-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 40-A. Observa que o trabalho e o 

impacto do Representante Especial da UE 

para os Direitos Humanos (REUE) 
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apenas podem ser parcialmente avaliados 

mediante uma revisão do Relatório Anual 

sobre os Direitos Humanos, as suas 

contas de redes sociais e os discursos 

disponíveis; sugere a realização de 

esforços no sentido de aumentar a 

transparência das suas atividades; 

Or. en 

 

Alteração  338 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Proposta de resolução 

N.º 41 

 
Proposta de resolução Alteração 

41. Apoia plenamente as estratégias de 

direitos humanos por país, que adaptam a 

ação da UE à situação e às necessidades 

específicas de cada país; reitera o seu apelo 

no sentido de que os deputados ao 

Parlamento Europeu tenham acesso ao 

conteúdo das estratégias; sublinha 

fortemente a importância de ter em conta 

as estratégias de direitos humanos por país 

a todos os níveis de tomada de decisão 

política relativamente a países terceiros 

específicos; 

41. Apoia plenamente as estratégias de 

direitos humanos por país, que adaptam a 

ação da UE à situação e às necessidades 

específicas de cada país; reitera o seu apelo 

no sentido de que os deputados ao 

Parlamento Europeu tenham acesso ao 

conteúdo das estratégias; sublinha 

fortemente a importância de ter em conta 

as estratégias de direitos humanos por país 

a todos os níveis de tomada de decisão 

política relativamente a países terceiros 

específicos; reitera que as estratégias de 

direitos humanos por país devem 

corresponder a ações da UE a aplicar em 

cada país em função de circunstâncias 

específicas, as quais devem incluir 

indicadores de progresso mensuráveis, 

bem como a possibilidade de os adaptar, 

se necessário; 

Or. en 

 

Alteração  339 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet 
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Proposta de resolução 

N.º 43 

 
Proposta de resolução Alteração 

43. Reconhece que os diálogos com 

países terceiros em matéria de direitos 

humanos podem constituir um instrumento 

eficiente de empenhamento e cooperação 

bilateral na promoção e defesa dos direitos 

humanos; acolhe favoravelmente o 

estabelecimento de diálogos em matéria de 

direitos humanos com um crescente 

número de países; louva e incentiva a 

participação da sociedade civil nos 

diálogos preliminares; reitera o seu apelo 

no sentido do desenvolvimento de um 

mecanismo abrangente destinado a 

monitorizar e a rever o funcionamento dos 

diálogos em matéria de direitos humanos; 

43. Reconhece que os diálogos com 

países terceiros em matéria de direitos 

humanos podem constituir um instrumento 

eficiente de empenhamento e cooperação 

bilateral na promoção e defesa dos direitos 

humanos; acolhe favoravelmente o 

estabelecimento de diálogos em matéria de 

direitos humanos com um crescente 

número de países; exorta o SEAE a 

assegurar que os direitos das mulheres 

sejam incluídos em todas as agendas e a 

organizar sistematicamente reuniões de 

consulta com a sociedade civil, incluindo 

a sociedade civil ao nível local, antes e 

depois de cada diálogo; louva e incentiva a 

participação da sociedade civil nos 

diálogos preliminares; reitera o seu apelo 

no sentido do desenvolvimento de um 

mecanismo abrangente destinado a 

monitorizar e a rever o funcionamento dos 

diálogos em matéria de direitos humanos; 

Or. en 

 

Alteração  340 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 
Proposta de resolução Alteração 

44. Relembra que a UE se 

comprometeu a colocar os direitos 

humanos e a democracia no centro das suas 

relações com países terceiros; salienta, por 

conseguinte, que a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

tem de ser apoiada através de todas as 

políticas da UE com uma dimensão 

externa, como a política de alargamento e 

44. Relembra que a UE se 

comprometeu a colocar os direitos 

humanos e a democracia no centro das suas 

relações com países terceiros; salienta, por 

conseguinte, que a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

tem de ser apoiada através de todas as 

políticas da UE com uma dimensão 

externa, como a política de alargamento e 



 

PE610.682v01-00 98/107 AM\1134429PT.docx 

PT 

de vizinhança, a PCSD e as políticas de 

desenvolvimento, comércio, justiça e 

assuntos internos; 

de vizinhança, a PCSD e as políticas de 

desenvolvimento, comércio, justiça e 

assuntos internos; esta aplicação deve ser 

rigorosamente respeitada e não ser 

alterada ou eliminada por conveniências 

políticas ou financeiras; 

Or. el 

Alteração  341 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 
Proposta de resolução Alteração 

44. Relembra que a UE se 

comprometeu a colocar os direitos 

humanos e a democracia no centro das suas 

relações com países terceiros; salienta, por 

conseguinte, que a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

tem de ser apoiada através de todas as 

políticas da UE com uma dimensão 

externa, como a política de alargamento e 

de vizinhança, a PCSD e as políticas de 

desenvolvimento, comércio, justiça e 

assuntos internos; 

44. Relembra que a UE se 

comprometeu a colocar os direitos 

humanos e a democracia no centro das suas 

relações com países terceiros; salienta, por 

conseguinte, que a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

tem de ser apoiada através de todas as 

políticas da UE com uma dimensão 

externa, como a política de alargamento e 

de vizinhança, a PCSD e as políticas de 

desenvolvimento, segurança, combate ao 

terrorismo, comércio, migração, justiça e 

assuntos internos, em particular através da 

aplicação das condições ligadas ao 

respeito pelos direitos humanos; 

Or. en 

 

Alteração  342 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 
Proposta de resolução Alteração 

44. Relembra que a UE se 

comprometeu a colocar os direitos 

44. Relembra que a UE se 

comprometeu a colocar os direitos 



 

AM\1134429PT.docx 99/107 PE610.682v01-00 

 PT 

humanos e a democracia no centro das suas 

relações com países terceiros; salienta, por 

conseguinte, que a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

tem de ser apoiada através de todas as 

políticas da UE com uma dimensão 

externa, como a política de alargamento e 

de vizinhança, a PCSD e as políticas de 

desenvolvimento, comércio, justiça e 

assuntos internos; 

humanos e a democracia no centro das suas 

relações com países terceiros; salienta, por 

conseguinte, que a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

tem de ser apoiada através de todas as 

políticas da UE com uma dimensão 

externa, como a política de alargamento e 

de vizinhança, a PCSD e as políticas de 

desenvolvimento, comércio, justiça e 

assuntos internos, bem como as políticas 

de migração; 

Or. fr 

 

Alteração  343 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 
Proposta de resolução Alteração 

44. Relembra que a UE se 

comprometeu a colocar os direitos 

humanos e a democracia no centro das suas 

relações com países terceiros; salienta, por 

conseguinte, que a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

tem de ser apoiada através de todas as 

políticas da UE com uma dimensão 

externa, como a política de alargamento e 

de vizinhança, a PCSD e as políticas de 

desenvolvimento, comércio, justiça e 

assuntos internos; 

44. Relembra que a UE se 

comprometeu a colocar os direitos 

humanos e a democracia no centro das suas 

relações com países terceiros; salienta, por 

conseguinte, que a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

tem de ser apoiada através de todas as 

políticas da UE com uma dimensão 

externa, como a política de alargamento e 

de vizinhança, a PCSD e as políticas 

ambientais, de desenvolvimento, 

comércio, justiça e assuntos internos; 

Or. en 

 

Alteração  344 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 44 
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Proposta de resolução Alteração 

44. Relembra que a UE se 

comprometeu a colocar os direitos 

humanos e a democracia no centro das suas 

relações com países terceiros; salienta, por 

conseguinte, que a promoção dos direitos 

humanos e dos princípios democráticos 

tem de ser apoiada através de todas as 

políticas da UE com uma dimensão 

externa, como a política de alargamento e 

de vizinhança, a PCSD e as políticas de 

desenvolvimento, comércio, justiça e 

assuntos internos; 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 

 

Alteração  345 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Proposta de resolução 

N.º 44-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 44-A. Recorda que as sanções são uma 

ferramenta essencial da política externa e 

de segurança comum (PESC) da UE; 

exorta o Conselho a adotar as sanções 

previstas na legislação europeia sempre 

que as considere necessárias para 

alcançar os objetivos da PESC, em 

especial para proteger os direitos 

humanos, bem como consolidar e apoiar a 

democracia, evitando que os referidos 

objetivos tenham repercussões sobre a 

população civil; apela a que estas sanções 

visem prioritariamente os dirigentes 

identificados como responsáveis por 

violações dos direitos humanos, no 

sentido de punir os seus crimes e 

violações; 

Or. en 
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Alteração  346 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proposta de resolução 

N.º 44-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 44-A. Insta a UE a desempenhar um 

papel mais abrangente e ativo na proteção 

e na prestação de assistência ao grande 

número de pessoas deslocadas 

internamente em todo o mundo, bem 

como nos países da Parceria Oriental, por 

forma a permitir um regresso, uma 

reinstalação ou uma integração local de 

forma voluntária, digna e segura, 

incluindo o apoio na recuperação de 

património e de bens perdidos; 

Or. en 

 

Alteração  347 

Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 
Proposta de resolução Alteração 

45. Regista os esforços da Comissão 

para cumprir o seu compromisso no 

sentido de incluir as disposições relativas a 

direitos humanos nas suas avaliações de 

impacto das propostas legislativas e não 

legislativas, das medidas de execução e dos 

acordos comerciais; exorta a Comissão a 

melhorar a qualidade e a abrangência das 

avaliações de impacto e a assegurar a 

incorporação sistemática das questões 

relativas aos direitos humanos; 

45. Regista os esforços da Comissão 

para cumprir o seu compromisso no 

sentido de incluir as disposições relativas a 

direitos humanos nas suas avaliações de 

impacto das propostas legislativas e não 

legislativas, das medidas de execução e dos 

acordos comerciais; exorta a Comissão a 

melhorar a qualidade e a abrangência das 

avaliações de impacto e, 

consequentemente, a assegurar a 

incorporação sistemática das questões 

relativas aos direitos humanos na redação 

das propostas legislativas e não 

legislativas; 

Or. en 
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Alteração  348 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 
Proposta de resolução Alteração 

45. Regista os esforços da Comissão 

para cumprir o seu compromisso no 

sentido de incluir as disposições relativas a 

direitos humanos nas suas avaliações de 

impacto das propostas legislativas e não 

legislativas, das medidas de execução e dos 

acordos comerciais; exorta a Comissão a 

melhorar a qualidade e a abrangência das 

avaliações de impacto e a assegurar a 

incorporação sistemática das questões 

relativas aos direitos humanos; 

45. Regista os esforços da Comissão 

para cumprir o seu compromisso no 

sentido de incluir as disposições relativas a 

direitos humanos nas suas avaliações de 

impacto das propostas legislativas e não 

legislativas, das medidas de execução e dos 

acordos comerciais e de investimento; 

exorta a Comissão a melhorar a qualidade e 

a abrangência das avaliações de impacto e 

a assegurar a incorporação sistemática das 

questões relativas aos direitos humanos; 

Or. en 

 

Alteração  349 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 
Proposta de resolução Alteração 

46. Reitera todo o seu apoio ao forte 

compromisso da UE de promover a defesa 

dos direitos humanos e dos princípios 

democráticos através da cooperação com as 

estruturas da ONU e respetivas agências 

especializadas, o Conselho da Europa, a 

Organização para a Segurança e 

Cooperação na Europa (OSCE) e a 

Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económico (OCDE), em 

conformidade com os artigos 21.º e 220.º 

do TUE; 

46. Reitera todo o seu apoio ao forte 

compromisso da UE de promover a defesa 

dos direitos humanos e dos princípios 

democráticos através da cooperação com as 

estruturas da ONU e respetivas agências 

especializadas, o Conselho da Europa, a 

Organização para a Segurança e 

Cooperação na Europa (OSCE) e a 

Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económico (OCDE), 

bem como organizações ao nível regional, 

entre os quais a Associação das Nações do 

Sudeste Asiático (ASEAN), a Associação 

da Ásia do Sul para a Cooperação 
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Regional (SAARC), a União Africana ou 

a Liga Árabe, em conformidade com os 

artigos 21.º e 220.º do TUE; 

Or. en 

 

Alteração  350 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 
Proposta de resolução Alteração 

46. Reitera todo o seu apoio ao forte 

compromisso da UE de promover a defesa 

dos direitos humanos e dos princípios 

democráticos através da cooperação com as 

estruturas da ONU e respetivas agências 

especializadas, o Conselho da Europa, a 

Organização para a Segurança e 

Cooperação na Europa (OSCE) e a 

Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económico (OCDE), em 

conformidade com os artigos 21.º e 220.º 

do TUE; 

46. Reitera todo o seu apoio ao 

compromisso da UE de promover a defesa 

dos direitos humanos e dos princípios 

democráticos através da cooperação com as 

estruturas da ONU e respetivas agências 

especializadas, o Conselho da Europa, a 

Organização para a Segurança e 

Cooperação na Europa (OSCE) e a 

Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económico (OCDE), em 

conformidade com os artigos 21.º e 220.º 

do TUE; 

Or. fr 

Alteração  351 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Proposta de resolução 

N.º 46-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 46-A. Salienta que, a fim de cumprir os 

objetivos ambiciosos definidos no novo 

Plano de Ação, a UE deve reservar 

recursos e competências suficientes, tanto 

em termos de recursos humanos 

dedicados nas delegações e nas sedes, 

como em termos de fundos disponíveis; 

Or. en 
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Alteração  352 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de resolução 

N.º 47-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 47-A. Expressa a sua preocupação com o 

facto de as vítimas de violações dos 

direitos humanos enfrentarem enormes 

obstáculos no acesso à justiça e na 

obtenção de reparação; convida a UE e os 

seus Estados-Membros a transporem para 

o direito interno toda e qualquer 

obrigação em matéria de direitos 

humanos e a garantirem que os cidadãos 

disponham de vias jurídicas eficientes e 

de formas acessíveis de fazerem valer os 

seus direitos humanos à escala local; 

considera que as medidas de reparação de 

violações dos direitos humanos 

constituem um indicador essencial do 

cumprimento das obrigações 

internacionais em matéria de direitos 

humanos por parte de um país; 

Or. en 

 

Alteração  353 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de resolução 

N.º 48 

 
Proposta de resolução Alteração 

48. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente resolução ao 

Conselho, à Comissão, à Vice-Presidente 

da Comissão/Alta Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Política 

de Segurança, ao Representante Especial 

da UE para os Direitos Humanos, aos 

48. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir este Relatório Anual ao 

Conselho, à Comissão, à Vice-Presidente 

da Comissão/Alta Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Política 

de Segurança, ao Representante Especial 

da UE para os Direitos Humanos, aos 
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governos e parlamentos dos Estados-

Membros, ao Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, ao Secretário-Geral das 

Nações Unidas, ao Presidente da 70.ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, ao 

Presidente do Conselho dos Direitos do 

Homem das Nações Unidas, ao Alto-

Comissário das Nações Unidas para os 

Direitos do Homem e aos chefes de 

delegação da UE. 

governos e parlamentos dos Estados-

Membros, ao Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, ao Secretário-Geral das 

Nações Unidas, ao Presidente da 70.ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, ao 

Presidente do Conselho dos Direitos do 

Homem das Nações Unidas, ao Alto-

Comissário das Nações Unidas para os 

Direitos do Homem e aos chefes de 

delegação da UE. 

Or. en 

 

Alteração  354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de resolução 

N.º 48-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 48-A. Considera que a ausência de fortes 

ligações entre as ONG de defesa dos 

direitos humanos e as empresas nos 

países terceiros é prejudicial para os 

esforços da UE dedicados à promoção da 

democracia e dos direitos humanos, que, 

de outra forma, seriam reforçados por 

uma maior responsabilidade ao nível 

local; realça que os acordos entre as ONG 

de defesa dos direitos humanos e as 

organizações empresariais dariam uma 

maior capacidade aos intervenientes 

locais para uma proteção eficaz dos 

direitos humanos, o que resultaria na 

promoção de uma sociedade civil mais 

forte; salienta que tais acordos 

otimizariam a aplicação dos recursos 

financeiros e operacionais das ONG 

locais de defesa dos direitos humanos; 

Or. en 

 

Alteração  355 
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Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de resolução 

N.º 48-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 48-B. Considera que a UE deve, nos seus 

diálogos com países terceiros em matéria 

de direitos humanos, prestar especial 

atenção aos obstáculos que dificultam o 

cumprimento efetivo das obrigações 

internacionais em matéria de direitos 

humanos: elevado nível de informalidade 

(nível reduzido de codificação), 

fiscalização governamental ineficaz, 

sistema judiciário ineficaz, mecanismos 

de reclamação ineficazes, défice de 

consciência pública dos direitos humanos, 

falta de informação sobre o acesso a vias 

de recurso e elevado nível de corrupção; 

Or. en 

 

Alteração  356 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de resolução 

N.º 48-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 48-C. Sublinha que as violações e os 

abusos generalizados dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais 

exigem um empenho cada vez mais 

determinado por parte da UE e dos seus 

Estados-Membros; reitera que é 

necessária uma cooperação mais estreita 

entre os diferentes níveis de governação 

para garantir que a promoção da 

democracia e dos direitos humanos 

cumpra os objetivos de coerência e 

homogeneidade; 

Or. en 
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Alteração  357 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta de resolução 

N.º 48-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 48-D. Reconhece a grande importância 

das tecnologias modernas da informação 

e da comunicação para promover e 

defender os direitos humanos, bem como 

instaurar medidas de reparação por 

violações dos mesmos, e convida as 

instituições e os Estados-Membros da UE 

a utilizarem os seus canais de informação 

para reafirmar de forma sistemática, nos 

respetivos quadros e mandatos 

específicos, a posição do PE sobre as 

diferentes questões relativas aos direitos 

humanos, contribuindo, ao mesmo tempo, 

para a eficácia e a visibilidade dos 

esforços conjuntos da UE; 

Or. en 

 


