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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a necessidade de prestação de 

assistência especial a refugiados cristãos 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de janeiro de 2010, sobre os recentes ataques 

contra comunidades cristãs
1
, 

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de novembro de 2007 sobre acontecimentos 

graves que comprometem a existência das comunidades cristãs e de outras comunidades 

religiosas
2
, 

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento, 

A. Considerando que se tem verificado perseguição religiosa durante os movimentos 

migratórios, nomeadamente, em abril de 2015, quando doze cristãos que rezavam foram 

atirados de um barco e se afogaram; 

B. Considerando que, na cidade alemã de Hemer, imigrantes argelinos agrediram um 

cidadão eritreu e a sua mulher grávida porque o homem usava uma cruz; 

C. Considerando que uma família de cristãos do Iraque foi espancada no campo de 

requerentes de asilo em Freising (Baviera), tendo posteriormente regressado a Mosul 

por não suportarem as ameaças de que eram vítimas;  

D. Considerando que os assírios de Gotemburgo (Suécia) foram vítimas de ameaças 

específicas ao EI; 

E. Considerando que altos funcionários da polícia alemã solicitaram alojamento separado 

para os cristãos que se encontram nos campos de refugiados, para a sua própria 

segurança; 

F. Considerando que o Conselho Central das Igrejas Orientais na Alemanha chamou a 

atenção para o silêncio de motivação ideológica em torno da perseguição de refugiados 

cristãos; 

1. Exorta as autoridades da UE e os meios de comunicação social a informarem sobre os 

atos de ódio perpetrados contra cristãos; 

2. Insta todas as autoridades competentes a impedirem os atos de perseguição contra 

cristãos; 

3. Insta os governos a acelerarem e a permitirem a transferência de cristãos perseguidos 

dos campos em que a sua segurança esteja em risco. 
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