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Alteração  16 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 20 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

20. Manifesta a sua profunda preocupação 

com os recentes desenvolvimentos no 

Mediterrâneo e na rota dos Balcãs 

Ocidentais, em que um número recorde de 

migrantes irregulares atravessou as 

fronteiras da UE, colocando à Europa e aos 

seus Estados-Membros um desafio sem 

precedentes, que exige uma resposta 

europeia comum e determinada; manifesta 

ainda o seu apoio às medidas apresentadas 

pela Comissão e apela à rápida adoção e 

aplicação dessas medidas pelos 

Estados-Membros; frisa que cumpre dar 

uma maior ênfase às iniciativas já 

lançadas pela Comissão, designadamente 

as propostas de relocalização e 

reinstalação, uma vez que o mecanismo de 

relocalização de emergência acionado em 

benefício da Itália e da Grécia não é uma 

solução para os desafios a longo prazo 

colocados pelas pressões no contexto do 

asilo, mas sim um teste, tendo em vista a 

próxima proposta legislativa de 

estabelecimento de um regime de 

relocalização permanente que deverá ser 

acionado em situações de afluxo maciço; 

exorta a Comissão a acionar o mecanismo 

necessário, que foi concebido 

especificamente para situações de afluxo 

20. Manifesta a sua profunda preocupação 

com os recentes desenvolvimentos no 

Mediterrâneo e na rota dos Balcãs 

Ocidentais, em que um número recorde de 

migrantes irregulares atravessou as 

fronteiras da UE, colocando à Europa e aos 

seus Estados-Membros um desafio sem 

precedentes, que exige uma resposta 

europeia comum e determinada; manifesta 

ainda o seu apoio às medidas apresentadas 

pela Comissão e apela à rápida adoção e 

aplicação dessas medidas pelos 

Estados-Membros; acolhe favoravelmente 

as iniciativas de relocalização e 

reinstalação da Comissão, incluindo a 

nova proposta de um mecanismo de 

relocalização de emergência de um 

número alargado de requerentes de asilo 

que necessitam de proteção internacional, 

acionado em benefício da Grécia, da Itália 

e da Hungria, bem como a proposta da 

Comissão relativa a um mecanismo de 

relocalização permanente que deverá ser 

acionado em situações de emergência, 

tendo em conta o número de refugiados 

presente no Estado-Membro, com base no 

artigo 78.º, n.º 2, do TFUE; exorta a 

Comissão a acionar o mecanismo 

necessário, que foi concebido 
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maciço; sublinha, ao mesmo tempo, a 

necessidade de acelerar o tratamento dos 

pedidos de asilo e o regresso dos 

requerentes cujos pedidos foram rejeitados; 

manifesta o seu apoio à abordagem 

designada «pontos de acesso», anunciada 

na agenda em matéria de migração, a qual 

visa reforçar o apoio operacional aquando 

da chegada dos requerentes, 

nomeadamente no registo e tratamento 

inicial dos pedidos, abrangendo igualmente 

as pessoas que não necessitem de proteção; 

rejeita toda e qualquer medida que vise, de 

facto, restabelecer os controlos nas 

fronteiras, comprometendo o espaço 

Schengen; 

especificamente para situações de afluxo 

maciço; sublinha, ao mesmo tempo, a 

necessidade de acelerar o tratamento dos 

pedidos de asilo e o regresso dos 

requerentes cujos pedidos foram rejeitados; 

manifesta o seu apoio à abordagem 

designada «pontos de acesso», anunciada 

na agenda em matéria de migração, a qual 

visa reforçar o apoio operacional aquando 

da chegada dos requerentes, 

nomeadamente no registo e tratamento 

inicial dos pedidos, abrangendo igualmente 

as pessoas que não necessitem de proteção; 

rejeita toda e qualquer medida que vise, de 

facto, restabelecer os controlos nas 

fronteiras, comprometendo o espaço 

Schengen; 

Or. en 
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Alteração  17 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 73 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

73. Apela à Comissão para que auxilie os 

agricultores a anteciparem as crises do 

mercado, comunicando eventuais 

mudanças das condições de mercado e 

utilizando dados rigorosos e em tempo real, 

sempre que possível; 

73. Apela à Comissão para que auxilie os 

agricultores a anteciparem as crises do 

mercado, recorrendo, para tal, a 

instrumentos de mercado novos e robustos 

destinados a evitar a perda de 

rendimentos, comunicando eventuais 

mudanças das condições de mercado e 

utilizando dados rigorosos e em tempo real, 

sempre que possível; 

Or. en 
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Alteração  18 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 74 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

74. Realça a necessidade de resolver os 

desequilíbrios na cadeia de abastecimento 

alimentar, particularmente de forma a 

assegurar a justiça e a transparência na 

relação entre produtores primários, 

processadores, fornecedores e 

distribuidores, e solicita à Comissão que 

investigue o desequilíbrio na cadeia de 

abastecimento e o papel sustentável do 

produtor primário nessa cadeia; 

74. Realça a necessidade de medidas 

sólidas para resolver os desequilíbrios na 

cadeia de abastecimento alimentar, 

particularmente de forma a assegurar a 

justiça e a transparência na relação entre 

produtores primários, processadores, 

fornecedores e distribuidores, e solicita à 

Comissão que investigue o desequilíbrio na 

cadeia de abastecimento e o papel 

sustentável do produtor primário nessa 

cadeia; 

Or. en 
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Alteração  19 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 86-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 86-A. Solicita à Comissão que considere 

abordar as lacunas e falhas na aplicação 

do artigo 2.º do TUE e dos valores que 

estão na base da UE, nomeadamente o 

respeito da dignidade humana, da 

liberdade, da democracia, da igualdade, 

do Estado de direito e do respeito dos 

direitos humanos, incluindo os direitos 

das pessoas pertencentes a minorias, 

através, inter alia, de um mecanismo 

vinculativo baseado num conjunto de 

indicadores objetivos, que permita uma 

resposta gradual às violações destes 

valores, incluindo os direitos 

fundamentais, tanto a nível da UE como 

dos Estados-Membros; relembra que o 

respeito dos direitos humanos terá de ser 

eficazmente aplicado mediante o 

cumprimento de todas as disposições do 

Tratado no que toca à democracia; 

Or. en 
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Alteração  20 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 98-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 98-A. Sublinha que o aumento do racismo 

e da xenofobia na Europa representa um 

dos principais desafios para a UE, uma 

vez que configura uma ameaça à 

democracia e ao respeito dos direitos 

humanos; apela, por conseguinte, à 

Comissão para que apresente iniciativas 

para combater o racismo e a xenofobia na 

UE; 

Or. en 
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Alteração  21 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 101-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  101-A. Salienta a sua disponibilidade 

para tratar o novo regime de relocalização 

de emergência mediante um procedimento 

rápido e afirma a sua intenção de 

desenvolver em paralelo todas as outras 

medidas propostas pela Comissão, a fim 

de garantir que os Estados-Membros não 

atrasam o regime de relocalização 

permanente; recorda ao Conselho que o 

Parlamento está firmemente a favor de 

um mecanismo de relocalização 

vinculativo baseado em critérios claros e 

bem-definidos e que tenha em conta as 

preferências dos refugiados; 

Or. en 
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Alteração  22 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 103 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

103. Saúda a proposta da Comissão no 

sentido de aumentar a eficiência dos 

sistemas de regresso para os requerentes 

de asilo cujos pedidos foram indeferidos; 

encoraja, porém, a Comissão a apresentar 

uma proposta sobre uma política de 

repatriamento rápido, na sequência da 

avaliação e da revisão das medidas 

existentes, por exemplo, para incluir neste 

quadro a assistência reforçada da 

FRONTEX;  insiste em que eventuais 

ações de regresso devem ser organizadas 

no pleno respeito dos direitos 

fundamentais; 

103. Regista a proposta da Comissão no 

sentido de aumentar a eficiência dos 

sistemas de regresso, que devem andar a 

par do respeito dos procedimentos e das 

normas que permitem à Europa assegurar 

um tratamento humano e digno às 

pessoas que são objeto de uma medida de 

regresso, em consonância com o princípio 

de não-repulsão; recorda que os regressos 

voluntários devem ser privilegiados em 

relação aos regressos forçados; 

Or. en 

 

 


