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Alteração  1 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0362/2014 

Claude Moraes 

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

Situação no Mediterrâneo 

Proposta de resolução 

Citação 25-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a comunicação da 

Comissão de 2 de dezembro de 2011 sobre 

o reforço da solidariedade na União 

Europeia no domínio do asilo: Um 

programa da União Europeia para uma 

melhor partilha das responsabilidades e 

uma maior confiança mútua 

(COM(2011)0835); 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/2 

Alteração  2 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0362/2014 

Claude Moraes 

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

Situação no Mediterrâneo 

Proposta de resolução 

Citação 25-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o relatório de 2013 da 

Agência dos Direitos Fundamentais, 

intitulado "Direitos fundamentais nas 

fronteiras marítimas do sul da Europa"; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/3 

Alteração  3 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0362/2014 

Claude Moraes 

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

Situação no Mediterrâneo 

Proposta de resolução 

Citação 25-C (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o relatório de 2014 da 

Agência dos Direitos Fundamentais, 

intitulado "Direitos fundamentais nos 

aeroportos: controlos fronteiriços em 

cinco aeroportos internacionais da União 

Europeia" e "Direitos fundamentais nas 

fronteiras terrestres:   conclusões 

retiradas de pontos de passagem de 

fronteira selecionados da União 

Europeia";  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/4 

Alteração  4 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

em nome do Grupo GUE/NGL 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

 

Proposta de resolução B8-0362/2014 

Claude Moraes 

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

Situação no Mediterrâneo 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que cerca de 500 

migrantes terão sido mortos depois de a 

embarcação que os transportava do Egito 

para a UE ter sido aparentemente abalroada 

e deliberadamente afundada por traficantes 

de seres humanos; considerando que 

contrabandistas e traficantes de seres 

humanos exploram a migração irregular e 

que estas redes representam um sério risco 

para as vidas dos migrantes e um desafio 

para a UE; 

B. Considerando que cerca de 500 

migrantes morreram depois de a 

embarcação que os transportava do Egito 

para a UE ter sido aparentemente abalroada 

e deliberadamente afundada por traficantes 

de seres humanos; considerando que os 

contrabandistas e traficantes de seres 

humanos exploram o desespero daqueles 

que tentam alcançar o continente europeu 

e que estas redes representam um sério 

risco para as vidas dos migrantes e um 

desafio para a UE; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/5 

Alteração  5 

Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0362/2014 

Claude Moraes 

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

Situação no Mediterrâneo 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Deplora a existência da Frontex e o 

aumento da dotação global destinada ao 

controlo das fronteiras, incluindo as 

tecnologias de vigilância das fronteiras; 

considera a atividade da Frontex 

inaceitável e requer a sua cessação; 

mostra-se convicto de que o aumento do 

orçamento da Frontex significa o reforço 

da abordagem repressiva da política de 

migração da UE; realça que o auxílio 

devia, em vez disso, ser concedido a uma 

estratégia de combate à pobreza e de 

promoção do emprego, da paz e do 

comércio equitativo por parte dos 

Estados-Membros da UE, enquanto 

contributo significativo para a 

estabilidade da região; 

Or. en 
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Alteração  6 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0362/2014 

Claude Moraes 

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

Situação no Mediterrâneo 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Encarrega a sua comissão competente 

de avaliar as várias políticas em jogo, com 

recursos adicionais para levar a cabo, por 

exemplo, audições e delegações ad hoc, de 

desenvolver uma série de recomendações e 

de apresentar um relatório para a plenária 

sob a forma de um relatório de iniciativa 

estratégico antes do final de 2015; 

12. Encarrega a sua comissão competente 

de avaliar as várias políticas em jogo e o 

respetivo impacto, com recursos adicionais 

para levar a cabo, por exemplo, audições e 

delegações ad hoc, de desenvolver uma 

série de recomendações e de apresentar um 

relatório para a plenária sob a forma de um 

relatório de iniciativa estratégico antes do 

final de 2015; 

Or. en 

 

 


