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22.10.2019 B9-0154/74

Alteração 74
Fabienne Keller
em nome do Grupo Renew

Proposta de resolução B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que nenhum 
mecanismo previsível para o desembarque 
e a recolocação está atualmente a ser 
analisado pelo Conselho, apesar dos 
anúncios feitos, em julho de 2019, na 
sequência de uma reunião de alto nível 
realizada em Paris, de que 14 
Estados-Membros concordaram com um 
novo «mecanismo de solidariedade» 
proposto pela Alemanha e pela França, e 
em relação ao qual se realizou 
posteriormente, em 23 de setembro, uma 
reunião de alto nível em Malta; que a 
declaração comum emitida após essa 
reunião destaca o compromisso dos 
Estados-Membros em causa para com um 
mecanismo de solidariedade temporário 
mais previsível e eficiente, a fim de 
assegurar um desembarque digno, num 
local seguro, dos migrantes que os navios 
recolherem em alto mar; que o mecanismo 
seria válido por um período de 6 meses, 
renovável por novo acordo; que a 
declaração não estabelece um sistema de 
cooperação em matéria de SAR entre os 
Estados-Membros participantes; que o 
Parlamento não participou nesses debates;

I. Considerando que o desembarque e 
a recolocação das pessoas socorridas no 
mar constituem a base de uma operação 
eficaz de busca e salvamento marítimos; 
que um novo «mecanismo de 
solidariedade» para o desembarque e a 
recolocação foi proposto pela Alemanha e 
pela França durante o verão e foi debatido 
pelos Estados-Membros durante as 
reuniões de alto nível realizadas em Paris, 
no final de julho, e em Malta, em 23 de 
setembro; que esta proposta foi debatida 
na reunião do Conselho de 8 de outubro; 
que a declaração comum emitida após essa 
reunião indica o compromisso dos 
Estados-Membros em causa para com um 
mecanismo de solidariedade temporário 
mais previsível e eficiente, a fim de 
assegurar um desembarque digno, num 
local seguro, dos migrantes que os navios 
recolherem em alto mar; que o mecanismo 
seria válido por um período de 6 meses, 
renovável por novo acordo; que a criação 
deste sistema e a participação da maioria 
dos Estados-Membros não estão 
asseguradas neste momento; que a 
declaração não estabelece um sistema de 
cooperação em matéria de SAR entre os 
Estados-Membros participantes; que o 
Parlamento não participou nesses debates;
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22.10.2019 B9-0154/75

Alteração 75
Malik Azmani
em nome do Grupo Renew

Proposta de resolução B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Proposta de resolução
Considerando O

Proposta de resolução Alteração

O. Considerando que os migrantes têm 
sido uma atividade rentável para os 
passadores e os traficantes; que os modelos 
de negócio destes últimos têm sido muito 
reativos à evolução da situação no terreno e 
no mar; que é importante a UE intensificar 
a luta contra a introdução clandestina de 
migrantes;

O. Considerando que os migrantes têm 
sido uma atividade rentável para os 
passadores e os traficantes; que os modelos 
de negócio dos passadores e dos 
traficantes têm sido muito reativos à 
evolução da situação no terreno e no mar; 
que é importante a UE intensificar a luta 
contra a introdução clandestina de 
migrantes;
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22.10.2019 B9-0154/76

Alteração 76
Malik Azmani
em nome do Grupo Renew

Proposta de resolução B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Proposta de resolução
Considerando S

Proposta de resolução Alteração

S. Considerando que, na sequência do 
encerramento de alguns portos 
mediterrânicos, a Comissão tem vindo a 
coordenar um modelo ad hoc de 
desembarque e um modelo voluntário de 
recolocação; que, desde o início de 2019, 
620 pessoas foram desembarcadas em 
Malta e 718 em Itália; que o Gabinete 
Europeu de Apoio em matéria de Asilo 
(EASO) apoiou 12 desembarques e as 
subsequentes operações de recolocação em 
Itália e em Malta; que a grande maioria das 
pessoas desembarcadas solicitam proteção 
internacional e que muitas delas são 
pessoas vulneráveis, como mulheres e 
menores não acompanhados, que 
necessitam de proteção imediata;

S. Considerando que, na sequência do 
encerramento de alguns portos 
mediterrânicos, a Comissão Europeia tem 
vindo a coordenar um modelo ad hoc de 
desembarque e um modelo voluntário de 
recolocação; que, desde o início de 2019, 
620 pessoas foram desembarcadas em 
Malta e 718 em Itália; que o Gabinete 
Europeu de Apoio em matéria de Asilo 
(EASO) apoiou 12 desembarques e as 
subsequentes operações de recolocação em 
Itália e em Malta; que a grande maioria das 
pessoas desembarcadas solicitam proteção 
internacional e que muitas delas são 
pessoas vulneráveis, como mulheres e 
menores não acompanhados, que 
necessitam de proteção imediata;
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22.10.2019 B9-0154/77

Alteração 77
Fabienne Keller
em nome do Grupo Renew

Proposta de resolução B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Insta os Estados-Membros a 
manterem os seus portos abertos a navios 
de ONG;

9. Insta os Estados-Membros a 
manterem os seus portos abertos a navios, 
designadamente navios de ONG, que 
tenham efetuado operações de salvamento 
e pretendam desembarcar os seus 
passageiros;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/78

Alteração 78
Malik Azmani
em nome do Grupo Renew

Proposta de resolução B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Insta a Comissão a partilhar 
informações e dados completos sobre o 
nível de apoio prestado com o 
financiamento da UE e dos 
Estados-Membros aos guardas de fronteira 
e costeiros de países terceiros, incluindo a 
Líbia, a Turquia, o Egito, a Tunísia e 
Marrocos, não só através de transferências 
diretas, mas também de assistência 
material, técnica e de formação, incluindo 
no âmbito das atividades das agências da 
UE; exorta a Comissão e os Estados-
Membros a avaliarem as alegações de 
graves violações dos direitos fundamentais 
por parte da guarda costeira líbia e a porem 
termo à cooperação em caso de violações 
graves dos direitos fundamentais com que 
se deparam as pessoas intercetadas no mar, 
na sequência da transmissão de 
informações pelos meios da UE à guarda 
costeira líbia; apoia, neste contexto, as 
recomendações do Comissário para os 
Direitos Humanos do Conselho da Europa 
no sentido de proceder urgentemente à 
reapreciação de todas as atividades e 
práticas de cooperação com a guarda 
costeira líbia, identificar quais destas têm 
impacto, direto ou indireto, no regresso das 
pessoas intercetadas no mar e constituem 
violações graves dos direitos humanos, e 
suspender as referidas atividades até 
estarem em vigor garantias claras de 

10. Insta a Comissão a partilhar 
informações e dados completos sobre o 
nível de apoio prestado por intermédio de 
fundos da UE aos guardas de fronteira e 
costeiros de países terceiros, incluindo a 
Líbia, a Turquia, o Egito, a Tunísia e 
Marrocos, pela UE e pelos 
Estados-Membros, não só através de 
transferências diretas, mas também de 
assistência material, técnica e de formação, 
incluindo no âmbito das atividades das 
agências da UE; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a avaliarem as alegações 
de graves violações dos direitos 
fundamentais por parte da guarda costeira 
líbia e a porem termo à cooperação em 
caso de violações graves dos direitos 
fundamentais com que se deparam as 
pessoas intercetadas no mar, na sequência 
da transmissão de informações pelos meios 
da UE à guarda costeira líbia; apoia, neste 
contexto, as recomendações do Comissário 
para os Direitos Humanos do Conselho da 
Europa no sentido de proceder 
urgentemente à reapreciação de todas as 
atividades e práticas de cooperação com a 
guarda costeira líbia, identificar quais 
destas têm impacto, direto ou indireto, no 
regresso das pessoas intercetadas no mar e 
constituem violações graves dos direitos 
humanos, e suspender as referidas 
atividades até estarem em vigor garantias 
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conformidade com os direitos humanos; claras de conformidade com os direitos 
humanos; insta a Comissão e os Estados-
Membros a continuarem a apoiar os 
países terceiros através de assistência 
material, técnica e de formação, desde 
que não tenham sido comunicadas 
quaisquer violações dos direitos 
fundamentais, a fim de trabalhar no 
sentido de uma abordagem internacional 
de prevenção de mortes no mar 
Mediterrâneo;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/79

Alteração 79
Malik Azmani
em nome do Grupo Renew

Proposta de resolução B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reitera que a existência de vias 
seguras e legais é a melhor forma de evitar 
a perda de vidas e insta os 
Estados-Membros a apoiarem plenamente 
as operações de evacuação da Líbia por 
parte do ACNUR, a intensificarem as 
medidas de reinstalação e a criarem 
corredores humanitários para a União 
Europeia;

13. Reitera que a existência de vias 
seguras e legais para a UE e de abrigo 
adequado para os refugiados nos seus 
países de origem ou nas proximidades são 
as melhores formas de evitar a perda de 
vidas e insta os Estados-Membros a 
apoiarem plenamente as operações de 
evacuação da Líbia por parte do ACNUR, 
a intensificarem com celeridade os 
esforços de reinstalação e a criarem 
corredores humanitários para a União 
Europeia;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/80

Alteração 80
Maite Pagazaurtundúa
em nome do Grupo Renew

Proposta de resolução B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reitera que a existência de vias 
seguras e legais é a melhor forma de evitar 
a perda de vidas e insta os 
Estados-Membros a apoiarem plenamente 
as operações de evacuação da Líbia por 
parte do ACNUR, a intensificarem as 
medidas de reinstalação e a criarem 
corredores humanitários para a União 
Europeia;

13. Reitera que a existência de vias 
seguras e legais é a melhor forma de evitar 
a perda de vidas e insta os 
Estados-Membros a apoiarem plenamente 
as operações de evacuação da Líbia por 
parte do ACNUR, a intensificarem as 
medidas de reinstalação e a criarem 
corredores humanitários para a União 
Europeia; defende que a União Europeia 
deve permitir que as pessoas que podem 
beneficiar do estatuto de refugiado 
tenham acesso à UE em condições de 
segurança e evitar que grupos criminosos 
ganhem dinheiro com vidas humanas, por 
exemplo ajudando o ACNUR a tratar os 
pedidos de asilo e a operar programas de 
reinstalação em países terceiros seguros 
na região;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/81

Alteração 81
Fabienne Keller
em nome do Grupo Renew

Proposta de resolução B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Busca e salvamento no Mediterrâneo

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Insta o Conselho a apresentar 
rapidamente uma posição sobre um 
mecanismo de repartição justo e 
sustentável para as pessoas salvas no mar 
ou que tenham chegado de forma 
independente à UE e a encetar 
negociações com o Parlamento, na 
qualidade de colegislador; congratula-se 
com os resultados da reunião ministerial 
realizada em Malta sobre o 
desenvolvimento de um mecanismo de 
solidariedade temporário mais previsível e 
eficiente;

15. Congratula-se com os resultados da 
reunião ministerial realizada em Malta 
enquanto primeiro passo no sentido de um 
mecanismo de solidariedade temporário 
mais previsível e eficiente; lamenta que 
nem todos os Estados-Membros tenham 
concordado com esse mecanismo; insta o 
Conselho a apresentar rapidamente uma 
posição, apoiada pela maioria dos 
Estados-Membros, sobre um mecanismo 
de repartição justo e sustentável para as 
pessoas salvas no mar ou que tenham 
chegado de forma independente à UE e a 
encetar negociações com o Parlamento, 
na qualidade de colegislador;

Or. en


