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Alteração  3 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigéria 

Proposta de resolução comum 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  11-A. Destaca as queixas apresentadas 

contra empresas europeias por violações 

dos direitos humanos, corrupção 

internacional agravada e danos 

ambientais cometidos na Nigéria; 

condena o ataque contra comunidades de 

Ogoniland que se opõem a determinados 

projetos; insta as instituições da UE a 

trabalharem em prol da conclusão de 

acordos internacionais vinculativos que 

reforcem o respeito dos direitos humanos, 

especialmente no caso de empresas 

estabelecidas na União e que operam em 

países terceiros, e, em particular, solicita 

que apoiem o acordo vinculativo que está 

a ser elaborado a nível das Nações 

Unidas;  

Or. en 
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Alteração  4 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigéria 

Proposta de resolução comum 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  15-A. Solicita à UE e aos seus 

Estados-Membros que facilitem o acesso 

ao asilo na UE e que garantam os direitos 

humanos de todos os migrantes; condena 

fortemente todas as políticas de 

readmissão, especialmente as que estão 

relacionadas com países como a Nigéria, 

ao abrigo das quais as pessoas arriscam 

as suas vidas e enfrentam maus tratos, em 

violação da Convenção de Genebra; 

condena o apoio financeiro da UE a 

políticas que têm como objetivo a 

externalização dos controlos fronteiriços 

sem alterar a situação atual das pessoas 

desfavorecidas nos países em causa; apela 

à garantia dos direitos e da travessia 

segura dos migrantes e das pessoas 

deslocadas; salienta, além disso, que a 

ajuda ao desenvolvimento não deve ser 

subordinada à cooperação em matéria de 

migração, como os acordos de readmissão 

e de gestão das fronteiras; recorda as suas 

preocupações relativamente à utilização 
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crescente de fundos fiduciários, 

nomeadamente a menor transparência, a 

ausência de consulta e a apropriação 

regional;  

Or. en 


