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Alteração  5 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

As mais recentes tragédias no Mediterrâneo e as políticas da UE em matéria de migração e 

asilo 

Proposta de resolução comum 

Considerando G 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

G. Considerando que os passadores e 

traficantes de seres humanos exploram a 

migração irregular e põem em risco a vida 

dos migrantes para daí obterem um lucro, 

são responsáveis por milhares de mortes e 

constituem um grave desafio para a UE e 

os Estados-Membros; que os traficantes 

geram um lucro de 20 mil milhões de euros 

por ano provenientes das suas atividades 

criminosas; que, segundo a Europol, os 

grupos de criminalidade organizada, que 

facilitam ativamente o transporte dos 

migrantes irregulares através do Mar 

Mediterrâneo, têm sido associados ao 

tráfico de seres humanos, à droga, a armas 

de fogo e ao terrorismo; que, em 17 de 

março de 2015, a Europol lançou a sua 

equipa operacional conjunta «Mare» para 

combater estes grupos criminosos; 

G. Considerando que os passadores e 

traficantes de seres humanos exploram o 

desespero das pessoas que tentam 

alcançar a Europa na ausência de vias 

seguras e legais, e põem em risco a vida 

dos migrantes para daí obterem um lucro; 

que esta situação conduziu a milhares de 

mortes e constitui um grave desafio para a 

UE e os Estados-Membros; que os 

traficantes geram um lucro de 20 mil 

milhões de euros por ano provenientes das 

suas atividades criminosas; que, segundo a 

Europol, os grupos de criminalidade 

organizada, que facilitam ativamente o 

transporte dos migrantes irregulares através 

do Mar Mediterrâneo, têm sido associados 

ao tráfico de seres humanos, à droga, a 

armas de fogo e ao terrorismo; que, em 17 

de março de 2015, a Europol lançou a sua 

equipa operacional conjunta «Mare», a fim 

de combater estes grupos de criminalidade 

organizada; 
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Alteração  6 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

As mais recentes tragédias no Mediterrâneo e as políticas da UE em matéria de migração e 

asilo 

Proposta de resolução comum 

N.º 2 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

2. Insta a UE e os Estados-Membros a 

disponibilizarem os recursos necessários 

para garantir que as obrigações em matéria 

de busca e salvamento sejam efetivamente 

cumpridas e, por conseguinte, que recebam 

financiamento adequado; exorta os 

Estados-Membros a continuarem a 
demonstrar solidariedade e empenho, 

aumentando as suas contribuições para os 

orçamentos e as operações da Frontex e 

do GEAA, e compromete-se a atribuir a 

essas agências os recursos (humanos e de 

equipamento) necessários para cumprirem 

as suas obrigações, através do orçamento 

da UE e dos seus fundos pertinentes; 

2. Insta a UE e os Estados-Membros a 

disponibilizarem os recursos necessários 

para garantir que as obrigações em matéria 

de busca e salvamento sejam efetivamente 

cumpridas e, por conseguinte, que recebam 

financiamento adequado; insta a uma 

operação multinacional europeia de 

busca e salvamento, liderada pelos países 

preparados para adotar medidas que 

tenham como único objetivo salvar vidas; 

exorta os Estados-Membros a continuarem 
a demonstrar solidariedade e empenho, 

aumentando as suas contribuições para o 

orçamento e as operações do GEAA, e 

compromete-se a atribuir a essa agência os 

recursos (humanos e de equipamento) 

necessários para cumprirem as suas 

obrigações, através do orçamento da UE e 

dos seus fundos pertinentes; 
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Alteração  7 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

As mais recentes tragédias no Mediterrâneo e as políticas da UE em matéria de migração e 

asilo 

Proposta de resolução comum 

N.º 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

4. Saúda o compromisso do Conselho 

Europeu no sentido de reforçar a operação 

«Triton» da UE através do aumento do 

financiamento e dos ativos; insta a UE a 

estabelecer um mandato claro para a 

operação «Triton», de forma a alargar a 

sua área de operação e ampliar o seu 

mandato às operações de busca e 

salvamento a nível da UE; 

4. Condena o compromisso do Conselho 

Europeu no sentido de reforçar a operação 

«Triton» da UE através do aumento do 

financiamento e dos ativos, já que a 

prioridade é a vigilância das fronteiras e 

não a busca e o salvamento;  insta a UE a 

estabelecer operações de busca e 

salvamento proactivas a nível da UE, em 

alto mar para além do limite das 30 

milhas da operação «Triton»; 
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Alteração  8 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

As mais recentes tragédias no Mediterrâneo e as políticas da UE em matéria de migração e 

asilo 

Proposta de resolução comum 

N.º 9 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

9. Insta os Estados-Membros a 

ponderarem a possibilidade do rápido 

tratamento, em colaboração com os países 

terceiros seguros de trânsito e de origem, 

e de regresso, dos pedidos das pessoas que 

não reúnam as condições para beneficiar 

de asilo e proteção na UE, garantindo que 

os recursos sejam utilizados da melhor 

forma para aqueles que requerem 

proteção; sublinha a necessidade de 

incentivar as políticas de regresso 

voluntário, garantindo ao mesmo tempo a 

proteção dos direitos de todos os migrantes 

e assegurando o acesso seguro e legal ao 

sistema de asilo da UE, com o devido 

respeito pelo princípio da não-repulsão; 

9. Sublinha a necessidade de incentivar as 

políticas de regresso voluntário, garantindo 

ao mesmo tempo a proteção dos direitos de 

todos os migrantes e assegurando o acesso 

seguro e legal ao sistema de asilo da UE, 

com o devido respeito pelo princípio da 

não-repulsão; 
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Alteração  9 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

As mais recentes tragédias no Mediterrâneo e as políticas da UE em matéria de migração e 

asilo 

Proposta de resolução comum 

N.º 10 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

10. Congratula-se com o facto de a VP/AR 

e a Presidência letã terem convocado 

imediatamente uma reunião conjunta 

extraordinária do Conselho de Ministros 

dos Negócios Estrangeiros e de Ministros 

dos Assuntos Internos, no Luxemburgo, e 

saúda o facto de os Estados-Membros 

terem convocado de imediato uma cimeira 

extraordinária para encontrar soluções 

comuns de resposta à situação de crise no 

Mediterrâneo; regista que se realizou um 

amplo debate inicial sobre as opções para 

salvar vidas, a luta contra os passadores e 

os traficantes, e a partilha de 

responsabilidades entre os 

Estados-Membros em matéria de 

acolhimento e de proteção; frisa que os 

Estados-Membros têm de aprofundar o 

compromisso e lamenta a falta de empenho 

do Conselho Europeu no sentido de criar 

um mecanismo de solidariedade credível e 

vinculativo a nível da UE; 

10. Congratula-se com o facto de a VP/AR 

e a Presidência letã terem convocado 

imediatamente uma reunião conjunta 

extraordinária do Conselho de Ministros 

dos Negócios Estrangeiros e de Ministros 

dos Assuntos Internos, no Luxemburgo, e 

saúda o facto de os Estados-Membros 

terem convocado de imediato uma cimeira 

extraordinária para encontrar soluções 

comuns de resposta à situação de crise no 

Mediterrâneo;  regista que se realizou um 

amplo debate inicial sobre as opções para 

salvar vidas, a luta contra os passadores e 

os traficantes e a partilha de 

responsabilidades entre os 

Estados-Membros em matéria de 

acolhimento e de proteção; frisa que as 

propostas dos Estados-Membros não 

proporcionam uma resposta adequada às 

mortes no Mediterrâneo e lamenta a falta 

de empenho do Conselho Europeu no 

sentido de criar um mecanismo de 

solidariedade credível e vinculativo a nível 

da UE; 
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Alteração  10 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

As mais recentes tragédias no Mediterrâneo e as políticas da UE em matéria de migração e 

asilo 

Proposta de resolução comum 

N.º 14 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

14. Solicita aos Estados-Membros que 

trabalhem em estreita colaboração com a 

Europol, a Frontex, o GEAA e a Eurojust 

na luta contra os traficantes de seres 

humanos e as redes criminosas de 

passadores, e na deteção e localização dos 

seus financiamentos, bem como na 

identificação do seu modo de 

funcionamento, a fim de os impedir de 

lucrarem ao colocar a vida dos migrantes 

em risco; salienta a necessidade de 

reforçar a cooperação com os países 

terceiros, em especial os que rodeiam a 

Líbia, relativamente à formação em 

matéria de aplicação da lei e à prestação 

de serviços de informação, o que é 

indispensável para que essas redes 

criminosas sejam efetivamente 

desmanteladas; realça a necessidade de os 

países terceiros respeitarem o Direito 

internacional relativo ao salvamento de 

vidas no mar, bem como assegurarem a 

proteção dos refugiados e o respeito pelos 

direitos fundamentais; 

14. Solicita aos Estados-Membros que 

trabalhem em estreita colaboração com a 

Europol, a Frontex, o GEAA e a Eurojust 

na luta contra os traficantes de seres 

humanos e as redes criminosas de 

passadores, e na deteção e localização dos 

seus financiamentos, bem como na 

identificação do seu modo de 

funcionamento, a fim de os impedir de 

lucrarem ao colocar a vida dos migrantes 

em risco; realça a necessidade de os países 

terceiros respeitarem o direito internacional 

para efeitos de salvamento de vidas no 

mar, bem como de assegurarem a proteção 

dos refugiados e o respeito dos direitos 

fundamentais; 
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