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Alteração   1 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 1-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o artigo 78.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), 

Or. es 

 

Alteração   2 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 9-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a Diretiva 2013/33/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

26 de junho de 2013, que estabelece 

normas em matéria de acolhimento dos 

requerentes de proteção internacional, 

Or. es 

 

Alteração   3 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 11 

 

Proposta de resolução Alteração 
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- Tendo em conta a Recomendação da 

Comissão que estabelece um Manual do 

Regresso que as autoridades competentes 

dos Estados-Membros devem utilizar no 

exercício de atividades relacionadas com 

o regresso (C(2015) 6250), 

Suprimido 

Or. pt 

 

Alteração   4 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 15-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a Comunicação da 

Comissão, de 27 de maio de 2015, 

intitulada «Plano de Ação da UE contra o 

tráfico de migrantes (2015 - 2020)» 

(COM(2015)0285), 

Or. es 

 

Alteração   5 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

- Tendo em conta as conclusões adotadas 

pelo Conselho sobre países de origem 

seguros na sua reunião de 20 de julho de 

2015, sobre a migração na sua reunião de 

20 de julho de 2015, sobre o futuro da 

política de regresso na sua reunião de 8 

de outubro de 2015, sobre a migração na 

sua reunião de 12 de outubro de 2015, 

sobre as medidas para gerir a crise de 

refugiados e de migração na sua reunião 

de 9 de novembro de 2015 e sobre a 

questão da apatridia na sua reunião de 4 

Suprimido 
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de dezembro de 2015, 

Or. pt 

 

Alteração   6 

Claude Rolin 

 

Proposta de resolução 

Citação 20-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a Declaração dos 

parceiros económicos e sociais, em 

16 de março de 2016, sobre a crise de 

refugiados na Cimeira Social Tripartida, 

Or. fr 

 

Alteração   7 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

- Tendo em conta o plano de ação 

conjunto UE-Turquia, de 15 de outubro 

de 2015, 

Suprimido 

Or. pt 

Alteração   8 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 23-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a Diretiva 2003/86/CE 

do Conselho, de 22 de setembro de 2003, 

relativa ao direito ao reagrupamento 
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familiar, 

Or. es 

 

Alteração   9 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

- Tendo em conta Relatório Conjunto 

sobre o Emprego da Comissão e do 

Conselho, que acompanha a Análise 

Anual do Crescimento para 2016, 

Suprimido 

Or. es 

 

Alteração   10 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de resolução 

Citação 26-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta os artigos 33.º, n.º 1, e 

33.º, n.º 2, da Convenção das Nações 

Unidas contra a tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos 

ou degradantes (1984), 

Or. es 

 

Alteração   11 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de resolução 

Citação 26-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 
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 - Tendo em conta a Declaração sobre 

Asilo Territorial (adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas na sua 

resolução n.º 2312 (XXII) de 

14 de Dezembro de 1967), 

Or. es 

 

Alteração   12 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

Citação 32-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o trabalho e os 

relatórios do Conselho Europeu para os 

Refugiados e Exilados, 

Or. en 

 

Alteração   13 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

Citação 35-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a experiência adquirida 

através do programa EQUAL e os 

ensinamentos retirados, 

Or. en 

 

Alteração   14 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

Citação 35-B (nova) 
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Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta os Princípios Básicos 

Comuns para a Política de Integração dos 

Imigrantes na União Europeia, de 2004, 

nomeadamente os princípios 3, 5 e 7, 

Or. en 

 

Alteração   15 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

Citação 35-C (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o seu relatório sobre a 

integração dos migrantes, os seus efeitos 

no mercado de trabalho e a dimensão 

externa da coordenação da segurança 

social, 

Or. en 

 

Alteração   16 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

Citação 38-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o Relatório Anual de 

2014-2015 da Asylum Information 

Database intitulado «Common Asylum 

System at a turning point: Refugees 

caught in Europe's solidarity crisis» 

[Ponto de viragem do sistema comum de 

asilo: os refugiados apanhados na crise 

de solidariedade da Europa»], 

Or. en 
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Alteração   17 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 38-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta as considerações em 

matéria de proteção internacional para 

pessoas que fogem da República Árabe da 

Síria, Atualização II, do ACNUR, de 

22 de outubro de 2013, 

Or. es 

 

Alteração   18 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

Citação 39-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta as estimativas da 

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), segundo as quais surgirão entre 30 

e 35 milhões de novos jovens não 

qualificados no mundo até 2020, 

Or. hu 

 

Alteração   19 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

Citação 40-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta as previsões 

demográficas da ONU, segundo as quais 

a população mundial registará um 

aumento de mil milhões de pessoas até 

2030, dando origem a novas vagas de 
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migração que exercerão pressão sobre a 

União Europeia, 

Or. hu 

 

Alteração   20 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de resolução 

Citação 40-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o relatório do 

Parlamento Europeu, aprovado em 

8 de março de 2016 sobre a situação das 

mulheres refugiadas e requerentes de 

asilo na UE (2015/2325 (INI)), 

Or. es 

 

Alteração   21 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Citação 40-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o estudo do 

Departamento Temático C do Parlamento 

Europeu de fevereiro de 2016, intitulado 

«Female refugees and asylum seekers: the 

issue of integration», 

Or. es 

 

Alteração   22 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

Citação 42-A (nova) 
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Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta as conclusões da 

Cimeira Social Tripartida europeia, de 16 

de março de 2016, em especial a 

declaração dos parceiros económicos e 

sociais europeus sobre a crise dos 

refugiados, 

Or. en 

 

Alteração   23 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a crise dos 

refugiados é, antes de tudo, uma crise 

humana cujo impacto se estende no tempo 

e que exige, por conseguinte, respostas a 

longo prazo, 

A. Considerando que a questão dos 

refugiados representa uma emergência 

humanitária que atinge os requerentes de 

asilo e envolve, ao mesmo tempo, todos os 

cidadãos europeus; que este fenómeno se 

está a tornar financeiramente 

insustentável para os serviços sociais e de 

saúde das comunidades locais de 

acolhimento e dos Estados-Membros, 

exigindo e que exige, por conseguinte uma 

solução rápida e definitiva para evitar que 

esta situação de emergência se transforme 

a longo prazo num fenómeno estrutural; 

Or. it 

 

Alteração   24 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a crise dos refugiados 

é, antes de tudo, uma crise humana cujo 

A. Considerando que a crise dos refugiados 

é, antes de tudo, uma crise humana que 
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impacto se estende no tempo e que exige, 

por conseguinte, respostas a longo prazo, 

terá impacto a longo prazo nos mercados 

de trabalho e na sociedade civil dos 

Estados-Membros, 

Or. en 

 

Alteração   25 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a crise dos refugiados 

é, antes de tudo, uma crise humana cujo 

impacto se estende no tempo e que exige, 

por conseguinte, respostas a longo prazo, 

A. Considerando que a crise dos refugiados 

é, antes de tudo, uma crise humana cujo 

impacto se estende no tempo e que exige, 

por conseguinte, respostas a longo prazo, 

por forma a assegurar a coesão social a 

nível local e a integração bem-sucedida 

dos recém-chegados nas nossas 

sociedades, 

Or. en 

 

Alteração   26 

Sven Schulze 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a crise dos refugiados 

é, antes de tudo, uma crise humana cujo 

impacto se estende no tempo e que exige, 

por conseguinte, respostas a longo prazo, 

A. Considerando que a crise dos refugiados 

é, antes de tudo, uma crise humana 

desencadeada por uma destabilização de 

Estados situados na vizinhança da UE, 
cujo impacto se estende no tempo e que 

exige, por conseguinte, respostas a longo 

prazo; 

Or. de 
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Alteração   27 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a crise dos refugiados 

é, antes de tudo, uma crise humana cujo 

impacto se estende no tempo e que exige, 

por conseguinte, respostas a longo prazo, 

A. Considerando que a crise dos refugiados 

é, antes de tudo, uma crise humana e 

migratória cujo impacto se estende no 

tempo e que exige, por conseguinte, 

respostas ponderadas e a longo prazo, 

Or. hu 

 

Alteração   28 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a crise dos refugiados 

é, antes de tudo, uma crise humana cujo 

impacto se estende no tempo e que exige, 

por conseguinte, respostas a longo prazo, 

Considerando que a crise dos refugiados é, 

antes de tudo, uma crise económica e 

humana cujo impacto se estende no tempo 

e que exige, por conseguinte, respostas a 

longo prazo, 

Or. fr 

 

Alteração   29 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a Convenção de 

Genebra foi criada para proteger os 

refugiados europeus após a Segunda 

Guerra Mundial, que define o conceito de 
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refugiado e estabelece uma série de 

direitos dos refugiados, para além das 

obrigações dos Estados; 

Or. es 

 

Alteração   30 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando a necessidade de 

analisar as causas da crise dos refugiados 

a fim de atuar de forma eficaz e imediata; 

considerando, além disso, que as 

principais causas da crise de refugiados 

são os conflitos, cuja resolução 

possibilitaria reduzir drasticamente o 

número de refugiados, permitindo que 

regressassem aos respetivos países de 

origem; 

Or. it 

 

Alteração   31 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Manifesta preocupação face às 

consequências do acordo UE-Turquia 

para a gestão dos migrantes, que agravará 

o fenómeno dos desembarques e das 

chegadas à Europa; 

Or. it 
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Alteração   32 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-B. Considerando a existência de três 

figuras jurídicas de beneficiários ou 

potenciais beneficiários de proteção 

internacional, a saber, as pessoas com o 

estatuto de refugiado, os requerentes de 

asilo e os beneficiários de proteção 

subsidiária; que as políticas de inclusão 

social e integração no mercado de 

trabalho devem ser adaptadas às suas 

necessidades específicas; 

Or. es 

 

Alteração   33 

Csaba Molnár 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando o número sem 

precedentes de requerentes de asilo e de 

refugiados registados na Europa em 2014 e 

2015; considerando que várias previsões, 

nomeadamente da Comissão, apontam 

para um aumento considerável deste 
número nos próximos anos6, 

B. Considerando o número sem 

precedentes de requerentes de asilo e de 

refugiados registados na Europa em 2014 e 

2015; considerando que segundo várias 

previsões, nomeadamente da Comissão, o 

número de refugiados que entram na 

Europa manter-se-á persistentemente 

elevado,6 

_________________ _________________ 

6 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. hu 
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Alteração   34 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando o número sem 

precedentes de requerentes de asilo e de 

refugiados registados na Europa em 2014 e 

2015; considerando que várias previsões, 

nomeadamente da Comissão, apontam para 

um provável aumento considerável deste 

número nos próximos anos6, 

B. Considerando o número sem 

precedentes de requerentes de asilo e de 

refugiados registados na Europa em 2014 e 

2015; considerando que várias previsões, 

nomeadamente da Comissão, apontam para 

um aumento exponencial deste número nos 

próximos anos6, 

_________________ _________________ 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. it 

 

Alteração   35 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando o número sem 

precedentes de requerentes de asilo e de 

refugiados registados na Europa em 2014 e 

2015; considerando que várias previsões, 

nomeadamente da Comissão, apontam para 

um aumento considerável deste número 

nos próximos anos6, 

B. Considerando o número sem 

precedentes de refugiados, como, por 

exemplo, requerentes de asilo e migrantes 

económicos, registados na Europa em 2014 

e 2015; considerando que várias previsões, 

nomeadamente da Comissão, apontam para 

um aumento considerável deste número 

nos próximos anos6, 

_________________ _________________ 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. de 
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Alteração   36 

Sven Schulze 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando o número sem 

precedentes de requerentes de asilo e de 

refugiados registados na Europa em 2014 e 

2015; considerando que várias previsões, 

nomeadamente da Comissão, apontam para 

um aumento considerável deste número 

nos próximos anos6, 

B. Considerando o número sem 

precedentes de requerentes de asilo e de 

refugiados registados na Europa em 2014 e 

2015, imputável à difícil situação 

humanitária em alguns Estados vizinhos 

da UE, mas também à melhoria das 

possibilidades de informação 

proporcionadas pelas novas tecnologias e 

a um forte aumento das atividades de 

tráfico humano; considerando que várias 

previsões, nomeadamente da Comissão, 

apontam para um aumento considerável 

deste número nos próximos anos6, 

_________________ _________________ 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. de 

 

Alteração   37 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que, na Europa, 122 

milhões de cidadãos, ou seja, 25% da 

população da União Europeia, estão em 

risco de pobreza ou exclusão social, se 

encontram em condições de grave 

privação material, ou vivem em agregados 

familiares com muito baixa intensidade de 

trabalho; 
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Or. it 

 

Alteração   38 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-B. Considerando que a integração dos 

refugiados na sociedade e no mercado só 

pode ser alcançada se existir 

solidariedade entre os Estados-Membros 

relativamente à sua distribuição; 

Or. es 

 

Alteração   39 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-B. Considerando que o acolhimento de 

refugiados nas nossas comunidades não 

deve e não pode ser ilimitado nem por 

tempo indeterminado, mas deve ser 

compatível com o resultado de uma 

avaliação criteriosa dos recursos das 

comunidades locais de acolhimento, caso 

contrário, essas políticas podem ser 

prejudiciais para os migrantes e os 

cidadãos colocados em situação de acesa 

concorrência num contexto de 

dificuldades e de falta de serviços; 

Or. it 

 

Alteração   40 

Mara Bizzotto 
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Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que se prevê que a 

população ativa da UE diminua em 7,5 

milhões até 2020; considerando que as 

previsões sobre a evolução das 

necessidades do mercado de trabalho da 

UE referem carências emergentes e 

futuras em domínios específicos, 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração   41 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que se prevê que a 

população ativa da UE diminua em 7,5 

milhões até 2020; considerando que as 

previsões sobre a evolução das 

necessidades do mercado de trabalho da 

UE referem carências emergentes e 

futuras em domínios específicos, 

C. Considerando que a União Europeia 

está a ter dificuldades em superar uma 

crise profunda, deparando-se com 

expressivas taxas de desemprego; 

considerando que é necessário que a UE e 

os Estados-Membros se empenharem no 

crescimento económico e na criação de 

emprego, que constituem uma condição 

prévia para a integração bem-sucedida 

dos refugiados,  

Or. en 

 

Alteração   42 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 
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C. Considerando que se prevê que a 

população ativa da UE diminua em 7,5 

milhões até 2020; considerando que as 

previsões sobre a evolução das 

necessidades do mercado de trabalho da 

UE referem carências emergentes e 

futuras em domínios específicos, 

C. Considerando que se prevê que a 

população ativa da UE diminua em 7,5 

milhões até 2020; 

Or. it 

 

Alteração   43 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que se prevê que a 

população ativa da UE diminua em 7,5 

milhões até 2020; considerando que as 

previsões sobre a evolução das 

necessidades do mercado de trabalho da 

UE referem carências emergentes e futuras 

em domínios específicos, 

C. Considerando que se prevê que a 

população ativa da UE diminua em 7,5 

milhões até 2020; considerando que as 

previsões sobre a evolução das 

necessidades do mercado de trabalho da 

UE referem carências emergentes e futuras 

em domínios específicos, mas que a rápida 

disseminação da automatização e da 

robótica permite prever que os trabalhos 

que exigem qualificações de nível médio 

poderão tornar-se supérfluos e que o 

número de empregos afetados poderá 

exceder os 100 milhões em todo o mundo, 

Or. hu 

 

Alteração   44 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que se prevê que a 

população ativa da UE diminua em 7,5 

milhões até 2020; considerando que as 

Considerando que se prevê que a 

população ativa autóctone da UE diminua 

em 7,5 milhões até 2020; considerando que 



 

AM\1089134PT.doc 21/77 PE578.756v01-00 

 PT 

previsões sobre a evolução das 

necessidades do mercado de trabalho da 

UE referem carências emergentes e futuras 

em domínios específicos, 

as previsões sobre a evolução das 

necessidades do mercado de trabalho da 

UE referem carências emergentes e futuras 

em domínios específicos, 

Or. fr 

 

Alteração   45 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que se prevê que a 

população ativa da UE diminua em 7,5 

milhões até 2020; considerando que as 

previsões sobre a evolução das 

necessidades do mercado de trabalho da 

UE referem carências emergentes e futuras 

em domínios específicos, 

C. Considerando que se prevê que a 

população ativa da UE diminua 

drasticamente em 7,5 milhões até 2020; 

considerando que as previsões sobre a 

evolução das necessidades do mercado de 

trabalho da UE referem carências 

emergentes e futuras em domínios 

específicos, 

Or. cs 

Alteração   46 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que o plano de ação e 

a declaração política adotados na Cimeira 

UE-África sobre migração, realizada em 

La Valeta, em 11 e 

12 de novembro de 2015, não conduziram 

a ações concretas e decisivas; 

Or. it 

 

Alteração   47 
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Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que existe uma clara 

distinção entre migração legal e 

económica, por um lado, e as pessoas que 

procuram refúgio e asilo, por outro, 

devendo estas situações ser abordadas 

separadamente; que o asilo não é passível 

de resolver as deficiências estruturais da 

economia interna, 

Or. en 

 

Alteração   48 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que a integração 

profissional representa um degrau rumo à 

inclusão social; 

Or. fr 

 

Alteração   49 

Iratxe García Pérez 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Mary Honeyball 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que as deslocações 

forçadas, os conflitos, as violações dos 

direitos humanos e as guerras podem ter 
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um impacto grave na saúde física e 

mental das pessoas afetadas; 

considerando, além disso, que as 

mulheres refugiadas e requerentes de 

asilo sofrem de índices elevadíssimos de 

violência em razão do género, 

Or. en 

 

Alteração   50 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-B. Considerando que uma maior 

flexibilidade do mercado de trabalho 

contribuiria para a integração dos 

refugiados,  

Or. en 

 

Alteração   51 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-B. Considerando que apenas através do 

esforço conjunto de todos os 

Estados-Membros é possível enfrentar a 

situação de emergência dos refugiados; 

Or. it 

 

Alteração   52 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 



 

PE578.756v01-00 24/77 AM\1089134PT.doc 

PT 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

uma oportunidade e que exige esforços 

das administrações locais, das 

comunidades de acolhimento e dos 

próprios refugiados, bem como a 

participação e o apoio dos parceiros 

sociais (representantes dos empregadores 

e dos trabalhadores), da sociedade civil e 

das organizações de voluntários; 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um problema polissémico e 

multidimensional, cuja solução requer a 

utilização de recursos públicos 

substanciais e pressupõe a vontade dos 

refugiados de se integrarem de forma 

positiva, aceitando e adaptando-se à 

cultura e às leis dos países de 

acolhimento; 

Or. it 

 

Alteração   53 

Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D .Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

uma oportunidade e que exige esforços 

das administrações locais, das 

comunidades de acolhimento e dos 

próprios refugiados, bem como a 

participação e o apoio dos parceiros 

sociais (representantes dos empregadores 

e dos trabalhadores),  da sociedade civil e 

das organizações de voluntários, 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho só podem ser consideradas se não 

existir qualquer esperança de regresso aos 

respetivos países de origem num curto 

prazo de tempo; 

Or. fr 

 

Alteração   54 

Helga Stevens 
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Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

uma oportunidade e que exige esforços 

das administrações locais, das 

comunidades de acolhimento e dos 

próprios refugiados, bem como a 

participação e o apoio dos parceiros 

sociais (representantes dos empregadores 

e dos trabalhadores), da sociedade civil e 

das organizações de voluntários, 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

que exigirá esforços tanto dos próprios 

refugiados como dos Estados-Membros, 

das administrações locais e, quando 

aplicável, regionais e das comunidades de 

acolhimento, 

Or. en 

 

Alteração   55 

Csaba Molnár 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

uma oportunidade e que exige esforços 

das administrações locais, das 

comunidades de acolhimento e dos 

próprios refugiados, bem como a 

participação e o apoio dos parceiros sociais 

(representantes dos empregadores e dos 

trabalhadores), da sociedade civil e das 

organizações de voluntários, 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional, no qual a maior parte da 

sociedade e dos refugiados partilham, 

porém de forma assimétrica, a 

responsabilidade pela integração; 

considerando que a inclusão dos 

refugiados exige esforços das 

administrações locais, das comunidades de 

acolhimento e dos próprios refugiados, 

bem como a participação e o apoio dos 

parceiros sociais (representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores), da 

sociedade civil e das organizações de 

voluntários; considerando ainda que é 

importante salientar a responsabilidade 

das autoridades dos Estados-Membros 

pela imagem social dos refugiados, 
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Or. hu 

 

Alteração   56 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

uma oportunidade e que exige esforços das 

administrações locais, das comunidades de 

acolhimento e dos próprios refugiados, 

bem como a participação e o apoio dos 

parceiros sociais (representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores), da 

sociedade civil e das organizações de 

voluntários, 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional, assim como bidimensional 

(na medida em que envolve direitos e 

deveres), que representa um desafio e uma 

oportunidade e que exige esforços das 

administrações locais, das comunidades de 

acolhimento e dos próprios refugiados, 

bem como a participação e o apoio dos 

parceiros sociais (representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores), da 

sociedade civil e das organizações de 

voluntários, 

Or. hu 

 

Alteração   57 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

uma oportunidade e que exige esforços das 

administrações locais, das comunidades de 

acolhimento e dos próprios refugiados, 

bem como a participação e o apoio dos 

parceiros sociais (representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores), da 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

uma oportunidade e que exige esforços das 

administrações locais, das comunidades de 

acolhimento e dos próprios refugiados, 

bem como a participação e o apoio dos 

parceiros sociais (representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores), da 
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sociedade civil e das organizações de 

voluntários, 

sociedade civil e das organizações de 

voluntários, considerando que, tal como os 

cidadãos da UE, os refugiados dispõem de 

direitos e deveres nos Estados-Membros 

de acolhimento, 

Or. en 

 

Alteração   58 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

uma oportunidade e que exige esforços das 

administrações locais, das comunidades de 

acolhimento e dos próprios refugiados, 

bem como a participação e o apoio dos 

parceiros sociais (representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores),  da 

sociedade civil e das organizações de 

voluntários, 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados nas sociedades 

de acolhimento e, em especial, no mercado 

de trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

uma oportunidade e que exige esforços das 

administrações locais, das comunidades de 

acolhimento e dos próprios refugiados, 

bem como a participação e o apoio dos 

parceiros sociais (representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores), da 

sociedade civil e das organizações de 

voluntários, da sociedade civil e das 

organizações de voluntários, 

Or. es 

 

Alteração   59 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 

D. Considerando que a inclusão social e a 

integração dos refugiados no mercado de 

trabalho é um processo dinâmico e 

bidirecional que representa um desafio e 
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uma oportunidade e que exige esforços das 

administrações locais, das comunidades de 

acolhimento e dos próprios refugiados, 

bem como a participação e o apoio dos 

parceiros sociais (representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores), da 

sociedade civil e das organizações de 

voluntários, 

uma oportunidade e que exige esforços 

concertados das administrações locais, das 

comunidades de acolhimento e dos 

próprios refugiados, bem como a 

participação e o apoio dos parceiros sociais 

(representantes dos empregadores e dos 

trabalhadores), da sociedade civil e das 

organizações de voluntários, 

Or. en 

 

Alteração   60 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena 

Gentile 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que a integração bem 

sucedida exige não só a inclusão no 

mercado de trabalho, como também o 

acesso a cursos de línguas adequados 

aquando da sua chegada, a uma 

habitação digna, a educação e formação, 

assim como a proteção social e a cuidados 

de saúde, incluindo apoio em matéria de 

saúde mental, 

Or. en 

 

Alteração   61 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho se 

torna ainda mais difícil devido ao facto de 

atualmente existirem quase 22 milhões de 

desempregados na UE, de o desemprego 
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dos jovens permanecer assustadoramente 

elevado, de o desemprego a longo prazo 

estar a aumentar e de a correspondência 

entre a oferta e a procura no mercado de 

trabalho constituir um desafio persistente, 

Or. en 

 

Alteração   62 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que o conceito de «o» 

refugiado não existe; que cada refugiado 

é uma pessoa com o seu passado, 

qualificações e necessidades pessoais, 

Or. en 

 

Alteração   63 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-D. Considerando que os refugiados são 

indivíduos com as suas próprias 

competências, formação, conhecimentos, 

experiências profissionais e de vida, que 

merecem ser reconhecidas; que podem 

realizar e gerar atividades económicas 

que revertam de forma positiva para as 

comunidades de acolhimento; 

Or. es 

 

Alteração   64 
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Georgi Pirinski 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-B. Considerando, além disso, que 

24,4 % da população total da UE vive em 

risco de pobreza e de exclusão social e 

que quase 10 % enfrenta privações 

materiais graves, 

Or. en 

 

Alteração   65 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Jutta Steinruck, Javi López, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-B. 9. Considerando que as condições do 

mercado de trabalho nos países de 

acolhimento constituem um fator 

determinante para uma integração 

bem-sucedida e duradoura dos 

refugiados; que o desemprego na UE, em 

especial o desemprego dos jovens, ainda 

se encontra em níveis alarmantes, 

Or. en 

 

Alteração   66 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-B. Considerando que os nacionais de 

países terceiros enfrentam muitas 
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dificuldades para obter o reconhecimento 

das suas qualificações e competências; 

que o reconhecimento das qualificações 

obtidas num país terceiro é indissociável 

de um rastreio de competências, 

Or. en 

 

Alteração   67 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-D. Considerando que as mulheres e 

crianças, refugiadas ou requerentes de 

asilo, têm necessidades específicas de 

proteção; que é necessário incluir uma 

perspetiva de género e de proteção da 

infância em todas as políticas de inclusão 

social e de integração no mercado de 

trabalho; 

Or. es 

 

Alteração   68 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Georgi Pirinski, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Javi 

López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-C. Considerando que permitir que os 

refugiados e requerentes de asilo acedam 

efetivamente ao mercado de trabalho é 

importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, sendo também 

eficaz em termos de custos e uma 

abordagem responsável da perspetiva das 

finanças públicas, pois diminui os custos 



 

PE578.756v01-00 32/77 AM\1089134PT.doc 

PT 

suportados pelos Estados-Membros e 

autoridades locais e permite, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, 

Or. en 

 

Alteração   69 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-C. Considerando que o artigo 33.º, 

n.º 1, da Convenção das Nações Unidas 

relativa ao Estatuto dos Refugiados de 

1951, estabelece que «Nenhum dos 

Estados Contratantes expulsará ou 

repelirá um refugiado, seja de que 

maneira for, para as fronteiras dos 

territórios onde a sua vida ou a sua 

liberdade sejam ameaçadas em virtude da 

sua raça, religião, nacionalidade, filiação 

em certo grupo social ou opiniões 

políticas»;  

Or. es 

 

Alteração   70 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-D. Considerando que o artigo 3.º, n.ºs 1 

e 2, da Convenção das Nações Unidas 

contra a tortura e outras penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes (1984) estabelece que 

«Nenhum Estado parte expulsará, 

entregará ou extraditará uma pessoa para 
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um outro Estado quando existam motivos 

sérios para crer que possa ser submetida a 

tortura. [...]as autoridades competentes 

terão em conta todas as considerações 

pertinentes, incluindo, eventualmente, a 

existência no referido Estado de um 

conjunto de violações sistemáticas, 

graves, flagrantes ou massivas dos 

direitos do homem.»; 

Or. es 

 

Alteração   71 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Georgi Pirinski, Flavio Zanonato, Javi 

López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-D. Considerando que a discriminação 

constitui um dos maiores entraves à plena 

participação dos migrantes no mercado de 

trabalho e na sociedade, juntamente com 

fatores linguísticos, educacionais e 

institucionais1a, 

 _________________ 

 1a 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e

tudes/note/join/2014/518768/IPOL-

EMPL_NT%282014%29518768_EN.pdf 

Or. en 

 

Alteração   72 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-E. Considerando que a 
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Diretiva 2003/86/CE estabelece que, no 

que se refere ao reagrupamento familiar 

dos refugiados, os países da UE não 

podem impor requisitos relativos a uma 

permanência de duração mínima no 

território antes do reagrupamento com os 

membros das respetivas famílias; 

Or. es 

 

Alteração   73 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-F (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-F. Considerando as condições 

infra-humanas e precárias em que vive 

uma grande percentagem dos requerentes 

de asilo que chegaram à Europa, em 

campos sem acesso a recursos e serviços 

de qualidade suficientes para satisfazer as 

suas necessidades básicas; 

Or. es 

 

Alteração   74 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a 

sua resposta imediata à situação na 

solidariedade e na repartição equitativa 

da responsabilidade, como disposto no 

artigo 80.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), bem como numa abordagem 

abrangente que tenha em conta a 

migração segura e legal e o respeito 

Suprimido 
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integral dos valores e dos direitos 

fundamentais; 

Or. it 

 

Alteração   75 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

solidariedade e na repartição equitativa da 

responsabilidade, como disposto no artigo 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

a migração segura e legal e o respeito 

integral dos valores e dos direitos 
fundamentais; 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

solidariedade, como disposto no artigo 80.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), na partilha 

equitativa da responsabilidade assente 

num mecanismo de repartição 

obrigatória, como proposto pela 

Comissão, bem como numa abordagem 

abrangente que preveja a criação de vias 

de acesso legal, a fim de combater as 

organizações criminosas que exploram os 

migrantes pondo em causa a sua 

segurança e os seus direitos fundamentais: 

Or. it 

 

Alteração   76 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

solidariedade e na repartição equitativa da 

responsabilidade, como disposto no artigo 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta à situação na solidariedade e na 

repartição equitativa da responsabilidade, 

como disposto no artigo 80.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), bem como numa abordagem 

abrangente que tenha em conta o respeito 
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a migração segura e legal e o respeito 

integral dos valores e dos direitos 

fundamentais; 

dos valores e dos direitos fundamentais; 

Or. en 

 

Alteração   77 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

solidariedade e na repartição equitativa da 

responsabilidade, como disposto no artigo 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

a migração segura e legal e o respeito 

integral dos valores e dos direitos 

fundamentais; 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

solidariedade e na responsabilidade, como 

disposto no artigo 80.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), na partilha equitativa de 

encargos baseada na plena observância 

da legislação existente, bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

a migração segura e legal e o respeito 

integral dos valores europeus e dos direitos 

e deveres fundamentais; 

Or. hu 

 

Alteração   78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

solidariedade e na repartição equitativa da 

responsabilidade, como disposto no artigo 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

a migração segura e legal e o respeito 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

solidariedade e na repartição equitativa da 

responsabilidade, como disposto no artigo 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

a migração segura e legal e o respeito 
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integral dos valores e dos direitos 

fundamentais; 

integral dos valores e dos direitos 

fundamentais; realça que, para gerir o 

afluxo de nacionais de países terceiros e 

de apátridas, é necessário estabelecer 

imediatamente um mecanismo 

permanente de recolocação em que 

participem todos os Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração   79 

Csaba Molnár 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

solidariedade e na repartição equitativa da 

responsabilidade, como disposto no artigo 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

a migração segura e legal e o respeito 

integral dos valores e dos direitos 

fundamentais; 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

solidariedade e na repartição equitativa da 

responsabilidade, como disposto no artigo 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

a migração segura e legal e o respeito 

integral dos valores e dos direitos 

fundamentais; lamenta o facto de alguns 

Estados-Membros não se mostrarem 

disponíveis para partilhar os encargos e 

voltarem as costas à solidariedade 

europeia; 

Or. hu 

 

Alteração   80 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 

1. Frisa a necessidade de a UE basear a sua 

resposta imediata à situação na 
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solidariedade e na repartição equitativa da 

responsabilidade, como disposto no artigo 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

a migração segura e legal e o respeito 

integral dos valores e dos direitos 

fundamentais; 

solidariedade e na repartição equitativa da 

responsabilidade, como disposto no artigo 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), bem como numa 

abordagem abrangente que tenha em conta 

a necessidade de melhorar os canais de 

migração segura e legal e o respeito 

integral dos valores e dos direitos 

fundamentais; 

Or. en 

 

Alteração   81 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Entende que a integração consiste 

numa combinação de apoio e de 

exigência; 

Or. de 

 

Alteração   82 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Condena o projeto de acordo 

resultante da Cimeira da UE com a 

Turquia de 7 de março de 2016 e o acordo 

de 18 de março de 2016; salienta que o 

acordo viola a obrigação dos 

Estados-Membros de garantir o direito à 

proteção internacional, consagrado na 

Convenção de Genebra, e viola a 

Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos; insta a Comissão a anular 

imediatamente o acordo; 
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Or. es 

 

Alteração   83 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Sublinha que as possibilidades de 

integração oferecidas constituem uma 

oportunidade e implicam também um 

compromisso de esforço pessoal; 

Or. de 

 

Alteração   84 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-C. Salienta a importância do princípio 

de igualdade de tratamento e de novos 

instrumentos de integração no mercado 

de trabalho; 

Or. de 

 

Alteração   85 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-D. Rejeita a criação de mercados de 

trabalho específicos para os refugiados; 
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Or. de 

 

Alteração   86 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-E. Defende que o salário mínimo 

atualmente em vigor seja aplicável 

também aos refugiados; recomenda a 

introdução de eventuais exceções, se 

necessário, no que respeita a estágios 

profissionais; 

Or. de 

 

Alteração   87 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Tem presente o elevado grau de 

heterogeneidade na utilização do termo 

refugiado no discurso público e político; 

salienta a importância de identificar 

claramente os refugiados em conformidade 

com a definição consagrada na Convenção 

de Genebra de 28 de julho de 1951, com a 

redação que lhe foi dada pelo Protocolo de 

Nova Iorque de 31 de janeiro de 1967, e na 

legislação da UE, nomeadamente na 

Diretiva que estabelece normas relativas às 

condições a preencher pelos nacionais de 

países terceiros ou por apátridas7; 

2. Tem presente a falta de clareza na 

utilização do termo refugiado no discurso 

público e político; salienta a importância 

de identificar claramente os refugiados em 

conformidade com a definição consagrada 

na Convenção de Genebra d28 de julho de 

1951, com a redação que lhe foi dada pelo 

Protocolo de Nova Iorque de 31 de janeiro 

de 1967, e na legislação da UE, 

nomeadamente na Diretiva que estabelece 

normas relativas às condições a preencher 

pelos nacionais de países terceiros ou por 

apátridas7; 

_________________ _________________ 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=IT. 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=PT 
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Or. it 

 

Alteração   88 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Tem presente o elevado grau de 

heterogeneidade na utilização do termo 

refugiado no discurso público e político; 

salienta a importância de identificar 

claramente os refugiados em 

conformidade com a definição consagrada 

na Convenção de Genebra de 28 de julho 

de 1951, com a redação que lhe foi dada 

pelo Protocolo de Nova Iorque de 31 de 

janeiro de 1967, e na legislação da UE, 

nomeadamente na Diretiva que estabelece 

normas relativas às condições a preencher 

pelos nacionais de países terceiros ou por 

apátridas7; 

2. Tem presente o elevado grau de 

heterogeneidade na utilização do termo 

refugiado no discurso público e político; 

salienta a importância de identificar de 

forma clara e vinculativa os refugiados, 

separando os migrantes económicos, em 

conformidade com a definição consagrada 

na Convenção de Genebra de 28 de julho 

de 1951, com a redação que lhe foi dada 

pelo Protocolo de Nova Iorque de 31 de 

janeiro de 1967, e na legislação da UE, 

nomeadamente na Diretiva que estabelece 

normas relativas às condições a preencher 

pelos nacionais de países terceiros ou por 

apátridas7; 

_________________ _________________ 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=PT. 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=PT. 

Or. hu 

 

Alteração   89 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Tem presente o elevado grau de 

heterogeneidade na utilização do termo 

refugiado no discurso público e político; 

salienta a importância de identificar 

2. Tem presente o elevado grau de 

heterogeneidade na utilização do termo 

refugiado no discurso público e político; 

salienta a importância de identificar 



 

PE578.756v01-00 42/77 AM\1089134PT.doc 

PT 

claramente os refugiados em conformidade 

com a definição consagrada na Convenção 

de Genebra de 28 de julho de 1951, com a 

redação que lhe foi dada pelo Protocolo de 

Nova Iorque de 31 de janeiro de 1967, e na 

legislação da UE, nomeadamente na 

Diretiva que estabelece normas relativas às 

condições a preencher pelos nacionais de 

países terceiros ou por apátridas7; 

claramente os refugiados em conformidade 

com a definição consagrada na Convenção 

de Genebra de 28 de julho de 1951, com a 

redação que lhe foi dada pelo Protocolo de 

Nova Iorque de 31 de janeiro de 1967, e na 

legislação da UE, nomeadamente na 

Diretiva que estabelece normas relativas às 

condições a preencher pelos nacionais de 

países terceiros ou por apátridas7; tal como 

definido no artigo 2.º, alíneas c), d), e), f) 

e g), e na aceção do artigo 2.º, alíneas a), 

b) e c), da Diretiva «Acolhimento»; 

_________________ _________________ 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=EN. 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=PT. 

Or. en 

 

Alteração   90 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Salienta a importância de se 

estabelecer uma distinção clara entre 

refugiados e migrantes económicos na 

implementação das várias políticas 

europeias; 

Or. es 

 

Alteração   91 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta que uma pessoa elegível para 3. Salienta que uma pessoa elegível para 
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proteção subsidiária é um cidadão de um 

país terceiro ou um apátrida que não pode 

ser considerado refugiado, mas que corre 

um risco real de sofrer tortura, penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, ou um civil cuja vida ou 

integridade física se encontra sob ameaça 

grave e individual, em resultado de 

violência indiscriminada em situações de 

conflito armado internacional ou interno 

(ver Diretiva que estabelece normas 

relativas às condições a preencher pelos 

nacionais de países terceiros ou por 

apátridas); 

proteção subsidiária é um cidadão de um 

país terceiro ou um apátrida que não pode 

ser considerado refugiado, mas que corre 

simultaneamente um risco real de sofrer 

tortura, penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes, ou um civil 

cuja vida ou integridade física se encontra 

sob ameaça grave e individual, em 

resultado de violência indiscriminada em 

situações de conflito armado internacional 

ou interno (ver Diretiva que estabelece 

normas relativas às condições a preencher 

pelos nacionais de países terceiros ou por 

apátridas); 

Or. it 

 

Alteração   92 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade 

e os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso 

dos refugiados ao mercado de trabalho, 

bem como a ativação dos programas da 

UE e a utilização dos fundos neste 

domínio; 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; 

Or. it 

 

Alteração   93 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 
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Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade 

e os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso 

dos refugiados ao mercado de trabalho, 

bem como a ativação dos programas da 

UE e a utilização dos fundos neste 

domínio; 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; 

Or. en 

 

Alteração   94 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; 

salienta, neste contexto, a necessidade 

urgente de estabelecer um sistema comum 

de asilo que permita uniformizar os 

procedimentos e métodos de deteção; 

recomenda medidas adequadas de apoio 

aos Estados-Membros mais empenhados 

em primeira instância, por razões 

geográficas, no acolhimento; 

Or. it 
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Alteração   95 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Georgi Pirinski, Javi López, Flavio 

Zanonato, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados e dos requerentes de asilo ao 

mercado de trabalho, a ativação dos 

programas da UE e a utilização eficaz dos 

fundos neste domínio, assim como pode 

aumentar a vulnerabilidade dos 

refugiados e requerentes de asilo ao 

trabalho não declarado e a condições de 

trabalho precárias; 

Or. en 

 

Alteração   96 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; insta 

os Estados-Membros a melhorarem a 

eficácia de tais procedimentos, 
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garantindo, simultaneamente, o mais 

elevado nível de segurança para os 

refugiados e os cidadãos europeus; 

Or. en 

 

Alteração   97 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização eficaz dos fundos neste domínio 

e aumentar a vulnerabilidade dos 

refugiados ao trabalho não declarado e a 

condições de trabalho precárias; 

reconhece que o prazo de validade das 

autorizações de residência concedidas 

(especialmente aos beneficiários de 

proteção subsidiária) constitui um 

obstáculo à integração no mercado de 

trabalho se apenas tiver uma duração 

relativamente curta; 

Or. en 

 

Alteração   98 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 
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4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; insta 

os Estados-Membros a coordenarem 

melhor a utilização dos fundos dedicados 

às políticas de integração; 

Or. en 

 

Alteração   99 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; 

4. Salienta que existem diferenças 

significativas entre os Estados-Membros 

no que toca aos prazos e modalidades de 

tratamento dos pedidos de proteção 

internacional; sublinha que a morosidade e 

os procedimentos excessivamente 

burocráticos podem dificultar o acesso dos 

refugiados à formação, orientação 

profissional e ao mercado de trabalho, bem 

como a ativação dos programas da UE e a 

utilização dos fundos neste domínio; 

Or. es 

 

Alteração   100 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Espera igualmente a adoção de 

medidas eficazes fora do território 

europeu a fim de permitir àqueles que têm 

esse direito chegar aos países de 

acolhimento de forma segura, gerir os 

pedidos de proteção internacional e conter 

os fluxos migratórios indistintos e, assim, 

impedir entrada na Europa a quem não 

tem direito de entrada; 

Or. it 

 

Alteração   101 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Insta a Comissão Europeia a 

supervisionar as políticas e os quadros 

jurídicos dos Estados-Membros, a fim de 

assegurar a igualdade de tratamento e 

boas condições de trabalho para todos os 

refugiados e requerentes de asilo, com 

vista a evitar condições de acesso 

assimétricas ao mercado de trabalho para 

estes grupos vulneráveis; 

Or. en 

 

Alteração   102 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

Suprimido 



 

AM\1089134PT.doc 49/77 PE578.756v01-00 

 PT 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar 

e a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

_________________  

8  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-

migration-health/making-integration-

work-humanitarian-

migrants_9789264251236-en 

 

Or. fr 

 

Alteração   103 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar 

e a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

Suprimido 
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_________________  

8  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-

migration-health/making-integration-

work-humanitarian-

migrants_9789264251236-en 

 

Or. it 

 

Alteração   104 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar 
e a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como as barreiras 

linguísticas, a diferença de contextos 

culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, a discriminação e a percentagem 

significativa de grupos desfavorecidos 

entre os refugiados, em particular crianças 

em número preocupante, parte das quais 

não acompanhadas, pessoas com 

deficiência, idosos e mulheres8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Alteração   105 

Ádám Kósa 
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Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, o desenvolvimento 

de uma abordagem que preveja uma 

adaptação adequada e pressuponha a 

colaboração, abordando a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. hu 

 

Alteração   106 

Claude Rolin, Ivo Belet 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário prever respostas para 

problemas graves e multifacetados, como a 

discriminação, as barreiras linguísticas, a 
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contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

diferença de contextos culturais e 

socioeconómicos, as necessidades em 

matéria de cuidados de saúde, entre os 

quais apoio psicossocial e pós-traumático, 

o reagrupamento familiar e a percentagem 

significativa de grupos desfavorecidos 

entre os refugiados, em particular crianças 

em número preocupante, parte das quais 

não acompanhadas, pessoas com 

deficiência, idosos e mulheres8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. fr 

 

Alteração   107 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposta de resolução 

N. 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar 

e a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres;8 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados com perspetivas de 

permanência no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático e a percentagem 

significativa de grupos desfavorecidos 

entre os refugiados, em particular crianças 

em número preocupante, parte das quais 

não acompanhadas, pessoas com 

deficiência, idosos e mulheres8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-
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health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. de 

 

Alteração   108 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, o 

racismo, a xenofobia, a segmentação do 

mercado de trabalho, as barreiras 

linguísticas, a diferença de contextos 

culturais e socioeconómicos, a gestão 

inadequada da diversidade nas empresas, 
as necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos, pessoas LGBTI, vítimas de tráfico, 

pessoas com problemas de saúde mental e 

mulheres8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-

en. 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-

en. 

Or. es 
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Alteração   109 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, que constituem o 

primeiro obstáculo à integração, a 

diferença de contextos culturais e 

socioeconómicos, as necessidades em 

matéria de cuidados de saúde, entre os 

quais apoio psicossocial e pós-traumático, 

o reagrupamento familiar e a percentagem 

significativa de grupos desfavorecidos 

entre os refugiados, em particular crianças 

em número preocupante, parte das quais 

não acompanhadas, pessoas com 

deficiência, idosos e mulheres8, que 

necessitam de respostas adaptadas às suas 

problemáticas específicas; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. fr 

 

Alteração   110 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 
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necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais, socioeconómicos e 

educacionais, a habitação, as necessidades 

em matéria de cuidados de saúde, entre os 

quais apoio psicossocial e pós-traumático, 

o reagrupamento familiar e a percentagem 

significativa de grupos desfavorecidos 

entre os refugiados, em particular crianças 

em número preocupante, parte das quais 

não acompanhadas, pessoas com 

deficiência, idosos e mulheres8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Alteração   111 

Sven Schulze 

 

Proposta de resolução 

N. 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, o reconhecimento de 

competências, a diferença de contextos 

culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 
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_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. de 

 

Alteração   112 

Renate Weber 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

desfavorecidos entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

5. Destaca o facto de que, para facilitar a 

inclusão social e a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho, é 

necessário enfrentar problemas graves e 

multifacetados, como a discriminação, as 

barreiras linguísticas, a diferença de 

contextos culturais e socioeconómicos, as 

necessidades em matéria de cuidados de 

saúde, entre os quais apoio psicossocial e 

pós-traumático, o reagrupamento familiar e 

a percentagem significativa de grupos 

vulneráveis entre os refugiados, em 

particular crianças em número 

preocupante, parte das quais não 

acompanhadas, pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Alteração   113 

Iratxe García Pérez 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Mary Honeyball 
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Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Salienta que as mulheres, 

comparativamente aos homens, têm 

diferentes necessidades no que respeita a 

cuidados de saúde, uma vez que estão 

mais expostas a vários riscos, incluindo a 

violência em razão do género, 

complicações na saúde reprodutiva e 

barreiras culturais no acesso ao sistema 

de saúde; por conseguinte, considera que 

as políticas neste domínio não devem ser 

neutras relativamente ao género, tendo 

em conta que as mulheres enfrentam 

desafios específicos do género no país de 

acolhimento, e que as políticas de receção 

e integração devem ser sensíveis a esta 

questão; 

Or. en 

 

Alteração   114 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

Nº 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Sublinha a importância decisiva do 

ensino da língua a todos os refugiados; 

salienta que esse ensino deve ser iniciado 

o mais precocemente possível e que os 

conhecimentos linguísticos associados à 

atividade profissional são imprescindíveis 

para a integração nas empresas; 

Or. de 

 

Alteração   115 

Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Salienta a importância de diferenciar 

as ações, distinguindo entre as que 

constituem situações de emergência e as 

que são de médio e longo prazo, a fim de 

fazer face de forma eficaz às diferentes 

necessidades; 

Or. it 

 

Alteração   116 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5 -B. É de opinião que os 

Estados-Membros podem exigir aos 

refugiados com perspetivas de 

permanência o compromisso de seguirem 

uma formação linguística aprofundada de 

acordo com as necessidades 

Or. de 

 

Alteração   117 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-C. É de opinião que os 

Estados-Membros podem exigir aos 

refugiados com perspetivas de 

permanência e de um percurso 

profissional o compromisso de seguirem 
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uma formação linguística aprofundada 

relacionada com a sua profissão; 

Or. de 

 

Alteração   118 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-D. Entende que o ensino da língua deve 

iniciar-se, desde logo, nos centros de 

registo e nos centros de acolhimento 

inicial; 

Or. de 

 

Alteração   119 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-E. É de opinião que devem ser criados 

mecanismos de incentivo e de sanção no 

que respeita à aprendizagem da língua; 

Or. de 

 

Alteração   120 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-F (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-F. Exorta os Estados-Membros a 
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desenvolverem uma forma de ensino da 

língua que promova uma estreita ligação 

entre o conhecimento linguístico em geral 

e os conhecimentos linguísticos 

associados ao exercício da profissão; 

Or. de 

 

Alteração   121 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

Nº 5-G (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-G. Sublinha a forte necessidade de 

iniciativas no domínio da alfabetização; 

Or. de 

 

Alteração   122 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-H (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-H. Defende a criação de classes 

preparatórias nas quais as crianças se 

concentrem principalmente na 

aprendizagem da língua; 

Or. de 

 

Alteração   123 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 
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Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades 

das mulheres que apresentam um pedido 

de proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a 

questão do género seja plenamente 

integrada em todas as políticas e 

procedimentos em matéria de asilo e de 

migração; 

Suprimido 

_________________  

9 Projeto de relatório do PE: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

571.702+01+DOC+PDF+V0//PT 

 

Or. en 

 

Alteração   124 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades 

das mulheres que apresentam um pedido 

de proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a 

questão do género seja plenamente 

integrada em todas as políticas e 

procedimentos em matéria de asilo e de 

migração; 

Suprimido 

_________________  

9 Projeto de relatório do Parlamento  
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Europeu: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BC

OMPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV

0%2F%2FFR 

Or. fr 

 

Alteração   125 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades 

das mulheres que apresentam um pedido 

de proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a 

questão do género seja plenamente 

integrada em todas as políticas e 

procedimentos em matéria de asilo e de 

migração; 

Suprimido 

_________________  

9 Projeto de relatório do PE: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BC

OMPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV

0%2F%2FPT 

 

Or. it 

 

Alteração   126 

Anne Sander 
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Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a 

questão do género seja plenamente 

integrada em todas as políticas e 

procedimentos em matéria de asilo e de 

migração; 

6. Reitera a importância de ter em conta as 

necessidades das mulheres que apresentam 

um pedido de proteção internacional e os 

desafios específicos que as mulheres 

enfrentam em matéria de inclusão social e 

integração no mercado de trabalho; 

_________________  

9 Projeto de relatório do Parlamento 

Europeu: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FPT 

 

Or. fr 

 

Alteração   127 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a 

questão do género seja plenamente 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita um 

tratamento não discriminatório entre 
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integrada em todas as políticas e 

procedimentos em matéria de asilo e de 

migração; 

homens e mulheres em todas as políticas e 

procedimentos em matéria de asilo e de 

migração; 

_________________ _________________ 

9 Projeto de relatório do PE: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FDE 

9 Projeto de relatório do PE: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FDE 

Or. de 

 

Alteração   128 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a questão 

do género seja plenamente integrada em 

todas as políticas e procedimentos em 

matéria de asilo e de migração; 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a questão 

do género seja plenamente integrada em 

todas as políticas e procedimentos em 

matéria de asilo e de migração; 

_________________ _________________ 

9 Projeto de relatório do PE: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FPT 

9 Projeto de relatório do PE: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FPT 

Or. it 
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Alteração   129 

Sven Schulze 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a 

questão do género seja plenamente 

integrada em todas as políticas e 

procedimentos em matéria de asilo e de 

migração; 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita um 

tratamento de igualdade entre homens e 

mulheres em todas as políticas e 

procedimentos em matéria de asilo e de 

migração; 

_________________ _________________ 

9 Projeto de relatório do PE: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FDE 

9 Projeto de relatório do PE: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FDE 

Or. de 

 

Alteração   130 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado[1], as necessidades 

das mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 
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mercado de trabalho; solicita que a questão 

do género seja plenamente integrada em 

todas as políticas e procedimentos em 

matéria de asilo e de migração; 

mercado de trabalho; solicita que a questão 

do género seja plenamente integrada em 

todas as políticas e procedimentos em 

matéria de asilo e de migração; relembra 

que a prestação de serviços de 

acolhimento de crianças acessíveis e de 

qualidade e a flexibilidade na organização 

do trabalho são exemplos cruciais de 

como melhorar o acesso dos progenitores 

aos mercados de trabalho; 

_________________  

9 Projeto de relatório do PE: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

571.702+01+DOC+PDF+V0//PT 

 

Or. en 

 

Alteração   131 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a questão 

do género seja plenamente integrada em 

todas as políticas e procedimentos em 

matéria de asilo e de migração; 

6. Reitera a importância de reconhecer a 

dimensão de género na determinação do 

estatuto de refugiado9, as necessidades das 

mulheres que apresentam um pedido de 

proteção internacional e os desafios 

específicos que as mulheres enfrentam em 

matéria de inclusão social e integração no 

mercado de trabalho; solicita que a questão 

do género seja plenamente integrada em 

todas as políticas e procedimentos em 

matéria de inclusão social, integração 

laboral e de asilo e de migração; 

_________________ _________________ 

9 Projeto de relatório do Parlamento 

Europeu: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

9 Projeto de relatório do Parlamento 

Europeu: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-
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%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FPT. 

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FPT. 

Or. es 

 

Alteração   132 

Thomas Mann 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Exorta a que os refugiados com 

vontade e capacidade de prosseguir 

estudos beneficiem de um apoio 

específico; 

Or. de 

 

Alteração   133 

Maria Arena 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Salienta os benefícios da educação 

para a inclusão social e a integração no 

mercado de trabalho; sublinha a 

importância de garantir a todos os 

refugiados, em especial, às raparigas e 

mulheres, o acesso à educação formal, 

informal e não-formal e à formação ao 

longo da vida em conjugação com a 

experiência profissional; insta, para além 

disso, a que se adotem processos sólidos e 

transparentes para o reconhecimento de 

qualificações obtidas no estrangeiro, fora 

da União Europeia; 

Or. en 
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Alteração   134 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Recorda a situação extremamente 

preocupante das mulheres nos campos de 

refugiados na Europa e, especialmente, as 

suas condições de vida e de higiene, que 

exigem medidas sanitárias urgentes; 

Or. fr 

 

Alteração   135 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Salienta a importância de uma 

integração adaptada assente na igualdade 

de oportunidades, que dê especial atenção 

às necessidades e desafios específicos dos 

diferentes grupos-alvo; 

Or. en 

 

Alteração   136 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Regista as necessidades especiais das 

pessoas mais vulneráveis, em maior risco 
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de pobreza e exclusão social, tais como as 

mulheres, mulheres grávidas, famílias 

monoparentais, pessoas LGBTI, crianças, 

jovens, idosos, imigrantes, doentes e 

pessoas com deficiência; 

Or. es 

 

Alteração   137 

Maria Arena 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-B. Uma vez que as mulheres assumem, 

mais frequentemente do que os homens, a 

responsabilidade pelo cuidado das 

crianças, bem como dos membros da 

família idosos, doentes e dependentes, 

salienta a importância crucial de cuidados 

de elevada qualidade à infância e a outros 

dependentes no quadro da capacitação 

económica e social das mulheres 

refugiadas; 

Or. en 

 

Alteração   138 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de 
trabalho é importante para restabelecer a 

sua dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

7. Considera importante o trabalho para a 

dignidade e autoestima de todos os 

indivíduos; regista que, na Europa, 

existem mais de 21 milhões de 

desempregados, dos quais cerca de 4 

milhões são jovens com menos de 

25 anos; 
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sociedade e uma abordagem responsável 

de uma perspetiva das finanças públicas, 

ao diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao 

mesmo tempo, que os refugiados se 

tornem contribuintes ativos para o 

orçamento, o que é geralmente 

considerado benéfico para o seu 

crescimento e desenvolvimento individual 

e para a sua autoestima; 

Or. it 

 

Alteração   139 

Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para lhes devolver a sua 

dignidade e autoestima e salienta que é 

também economicamente eficiente, dado 

que permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos da integração dos 

refugiados suportados pelos Estados-

Membros e permitindo, ao mesmo tempo, 

que eles se tornem contribuintes ativos 

para o orçamento, o que é geralmente 

considerado favorável ao seu crescimento 

e desenvolvimento individual, à sua 

autoestima e ao seu reconhecimento na 

sociedade; 

Or. de 

Alteração   140 

Romana Tomc 
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Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento; 

Or. sl 

Alteração   141 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam aos direitos 

fundamentais (habitação, saúde, 

educação, proteção social) e ao mercado 

de trabalho é importante para restabelecer a 

sua dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 
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para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima, assim 

como para o conjunto da sociedade e 

comunidade de acolhimento; 

Or. es 

Alteração   142 

Helga Stevens 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica, assim como 

contribuiria de forma positiva para a 

sociedade. Trata-se de um passo essencial 

para a sua inclusão bem-sucedida na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu desenvolvimento individual e 

para a sua autoestima; 

Or. en 

 

Alteração   143 

Danuta Jazłowiecka 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 
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Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

7. Considera que facilitar o acesso dos 

refugiados ao mercado de trabalho é 

importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

Or. en 

 

Alteração   144 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

e tornar esses mercados inclusivos a nível 

local e nacional é importante para 

restabelecer a sua dignidade e autoestima, 

além de ser economicamente eficiente, 

dado que permitiria a sua autossuficiência 

e independência económica. Trata-se de 

um passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e autoridades locais e 

permitindo, ao mesmo tempo, que os 

refugiados vivam condignamente e se 

tornem contribuintes ativos para o 

orçamento, o que é geralmente considerado 
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benéfico para o seu crescimento e 

desenvolvimento individual e para a sua 

autoestima, embora tendo 

simultaneamente em atenção que nem 

todos os refugiados que chegam à UE 

estão aptos para trabalhar por motivos de 

saúde, idade ou outros; relembra que a 

Diretiva relativa às qualificações e a 

Diretiva relativa às condições de 

acolhimento preveem o direito de acesso 

ao mercado de trabalho e a formação 

profissional, tanto para os requerentes de 

asilo como para os beneficiários de 

proteção internacional; 

Or. en 

 

Alteração   145 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

7. Considera que permitir que os 

refugiados e os requerentes de asilo 

acedam efetivamente ao mercado de 

trabalho é importante para restabelecer a 

sua dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e autoridades locais e 

permitindo, ao mesmo tempo, que os 

refugiados se tornem contribuintes ativos 

para o orçamento, o que é geralmente 

considerado benéfico para o seu 

crescimento e desenvolvimento individual 

e para a sua autoestima, embora tendo 

simultaneamente em atenção que nem 

todos os refugiados e requerentes de asilo 
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que chegam à UE estão aptos para 

trabalhar por motivos de saúde, idade ou 

outros; 

Or. en 

 

Alteração   146 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para garantir a sua 

sobrevivência e para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

Salienta que, para que a integração dos 

refugiados no mercado de trabalho seja 

verdadeiramente sustentável e eficaz, é 

necessário avaliar com rigor a condição 

social e económica do Estado de 

acolhimento, a fim de evitar que o 

resultado da integração redunde no 

agravamento de situações já de si difíceis; 

Or. it 

 

Alteração   147 

Ádám Kósa 
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Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que permitir que os 

refugiados acedam ao mercado de trabalho 

é importante para restabelecer a sua 

dignidade e autoestima, além de ser 

economicamente eficiente, dado que 

permitiria a sua autossuficiência e 

independência económica. Trata-se de um 

passo essencial para a sua inclusão na 

sociedade e uma abordagem responsável de 

uma perspetiva das finanças públicas, ao 

diminuir os custos suportados pelos 

Estados-Membros e permitindo, ao mesmo 

tempo, que os refugiados se tornem 

contribuintes ativos para o orçamento, o 

que é geralmente considerado benéfico 

para o seu crescimento e desenvolvimento 

individual e para a sua autoestima; 

7. Considera que permitir que os 

refugiados, embora dando preferência aos 

cidadãos da UE, acedam ao mercado de 

trabalho, desde que disponham das 

competências adequadas, é importante 

para restabelecer a sua dignidade e 

autoestima, além de ser economicamente 

eficiente, dado que permitiria a sua 

autossuficiência e independência 

económica. Trata-se de um passo essencial 

para a sua inclusão na sociedade e uma 

abordagem responsável de uma perspetiva 

das finanças públicas, ao diminuir os 

custos suportados pelos Estados-Membros 

e permitindo, ao mesmo tempo, que os 

refugiados se tornem contribuintes ativos 

para o orçamento, o que é geralmente 

considerado benéfico para o seu 

crescimento e desenvolvimento individual 

e para a sua autoestima; 

Or. hu 

Alteração   148 

Kashetu Kyenge 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 – parágrafo 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Manifesta preocupação face ao 

aumento da xenofobia na Europa e ao 

facto de os refugiados serem, cada vez 

mais, vítimas de discriminação, como a 

afrofobia e a islamofobia, inclusivamente 

no acesso ao mercado de trabalho; 

Or. it 

Alteração   149 
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Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Considera ainda, porém, que o 

acesso ao trabalho, à fiscalidade e à 

autoestima deve ser concedido 

prioritariamente aos mais de 21 milhões 

de europeus desempregados, que, também 

eles, têm direito ao seu lugar na 

sociedade;  

Or. fr 

Alteração   150 

Jean Lambert 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Observa que os obstáculos 

administrativos ao acesso ao mercado de 

trabalho podem constituir um entrave 

importante em alguns Estados-Membros;  

Or. en 

 


