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3.7.2018 B8-0314/1 

Alteração  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0314/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Orientações para os Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que, na sua 

Resolução, de 18 de abril de 2018, sobre 

os progressos relativos aos Pactos 

Mundiais das Nações Unidas sobre 

migrações seguras, ordenadas e regulares 

e sobre refugiados, o Parlamento apelou à 

não criminalização da ajuda humanitária 

e a uma maior capacidade de busca e 

salvamento de pessoas em perigo, a 

maiores capacidades utilizadas por todos 

os Estados, e ao reconhecimento do apoio 

prestado por intervenientes privados e 

ONG na realização de operações de 

salvamento no mar e em terra; 

C. Considerando que o direito penal 

não é uma competência exclusiva da UE e 

que continua sujeito aos princípios da 

proporcionalidade e da subsidiariedade; 

que a independência do poder judicial é 

um princípio fundamental do direito; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Alteração  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0314/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Orientações para os Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que, no seu 

documento de trabalho sobre a avaliação 

REFIT do pacote relativo aos passadores, a 

Comissão salientou que o intercâmbio 

reforçado de conhecimentos e boas práticas 

entre procuradores, agentes de aplicação da 

lei e a sociedade civil poderia contribuir 

para melhorar a situação atual e evitar os 

riscos da criminalização da genuína ajuda 

humanitária; 

D. Considerando que, no seu 

documento de trabalho sobre a avaliação 

REFIT do pacote relativo aos passadores, a 

Comissão salientou que o intercâmbio 

reforçado de conhecimentos e boas práticas 

entre procuradores e agentes de aplicação 

da lei poderia contribuir para melhorar a 

insatisfatória situação atual; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Alteração  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0314/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Orientações para os Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que o artigo 1.º, n.º 1, 

alínea b), da Diretiva «Auxílio» não impõe 

uma obrigação aos Estados-Membros de se 

absterem de punir o auxílio à permanência 

irregular caso não exista qualquer elemento 

de intenção de lucro, e que a 

Decisão-Quadro não prevê disposições 

vinculativas que impeçam a punição dos 

atos realizados para fins humanitários ou 

em situações de emergência; 

E. Considerando que o artigo 1.º, n.º 1, 

alínea b), da Diretiva «Auxílio» não impõe 

uma obrigação aos Estados-Membros de se 

absterem de punir o auxílio à permanência 

irregular caso não exista qualquer elemento 

de intenção de lucro, e que a 

Decisão-Quadro não prevê disposições 

vinculativas que impeçam a punição dos 

atos realizados para fins humanitários ou 

em situações de emergência; que esta 

disposição cria uma situação ambígua 

que precisa de ser clarificada; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Alteração  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0314/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Orientações para os Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A) Considerando que o artigo 1.º, 

n.º 2, da diretiva estabelece 

desnecessariamente uma distinção entre 

as razões fundamentais para prestar 

assistência; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Alteração  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0314/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Orientações para os Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha que, de acordo com o 

Protocolo da ONU relativo Tráfico Ilícito, 

os atos de ajuda humanitária não devem 

ser criminalizados; 

3. Recomenda que qualquer forma de 

assistência prestada a qualquer pessoa 

que ilegalmente entre, transite ou resida 

no território de um Estado-Membro, em 

conformidade com o artigo 1.º da diretiva, 

seja criminalizada; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Alteração  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0314/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Orientações para os Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Lamenta a muito limitada 

transposição pelos Estados-Membros da 

isenção em matéria de assistência 

humanitária prevista na Diretiva «Auxílio» 

e observa que a isenção deve ser aplicada 

como um obstáculo às ações penais, para 

assegurar que ações deste tipo não sejam 

instauradas contra pessoas e organizações 
da sociedade civil que prestam assistência 

a migrantes por razões humanitárias; 

5. Regista a muito limitada 

transposição pelos Estados-Membros da 

isenção em matéria de assistência 

humanitária prevista na Diretiva «Auxílio» 

em resultado da ambiguidade jurídica 

dessa disposição; solicita à Comissão, 

ciente de que a concessão de exceções 

penais é um direito soberano de cada 

Estado-Membro, que proponha uma 

alteração à Diretiva 2002/90/CE visando 

suprimir o artigo 1.º, n.º 2; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Alteração  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0314/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Orientações para os Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Exorta os Estados-Membros a 

transporem a isenção em matéria de 

assistência humanitária prevista na 

Diretiva «Auxílio» e a criarem sistemas 

adequados para controlar a execução e 

aplicação prática e efetiva do pacote 

relativo aos passadores, através da 

recolha e do registo anual de dados sobre 

o número de pessoas detidas por auxílio 

na fronteira e no interior do território, o 

número de ações judiciais intentadas, o 

número de condenações, bem como dados 

sobre a forma como as sentenças são 

determinadas e os motivos para suspender 

um inquérito; 

6. Reitera que as ONG, mesmo 

quando prestam «assistência humanitária» 

em águas internacionais e/ou nas 

fronteiras terrestres externas da UE, 

permanecem integralmente sujeitas a 

todas as normas aplicáveis ao abrigo do 

direito nacional e internacional; 

Or. en 

 

 


