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Proposta de resolução
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Proposta de resolução Alteração

183. Manifesta a sua indignação 
relativamente ao número de mortes no Mar 
Mediterrâneo, 3 000, segundo estimativas 
da Organização Internacional para a 
Migração, no seu relatório "Viagens 
Fatais" para o ano de 2013, tornando esta a 
região mais mortal do mundo para a 
migração ilegal; manifesta a sua profunda 
preocupação com os relatos de violações 
dos direitos humanos de migrantes e 
requerentes de asilo no seu percurso para a 
UE; apela à União e aos Estados-Membros 
para que cooperem com a ONU, os 
mecanismos regionais, os governos e as 
ONG, por forma a resolver estas questões; 
destaca a necessidade urgente de elaborar 
políticas mais sólidas, mais solidárias e 
mais integradas a nível da União para 
fazer face aos problemas prementes 
relacionados com migrantes, refugiados e 
requerentes de asilo de forma 
consentânea com o Direito internacional 
em matéria de direitos humanos e a 
dignidade humana fundamental, 
apelando à UE para que introduza um 
sistema comum europeu de asilo e 
garanta a adoção de normas comuns 
eficazes nos processos de acolhimento em 
toda a União, a bem da proteção de 
menores não acompanhados e das pessoas 

183. Manifesta a sua indignação 
relativamente ao número de mortes no Mar 
Mediterrâneo, 3 000, segundo estimativas 
da Organização Internacional para a 
Migração, no seu relatório "Viagens 
Fatais" para o ano de 2013, tornando esta a 
região mais mortal do mundo para a 
migração ilegal; manifesta a sua profunda 
preocupação com as violações dos direitos 
humanos de migrantes e requerentes de 
asilo no seu percurso para a UE; apela à 
União e aos seus Estados Membros para 
que adotem por fim as medidas 
necessárias para prestar auxílio aos 
migrantes em situação de perigo e 
ponham termo à catástrofe; recorda à 
União e aos seus Estados Membros as 
suas obrigações internacionais em 
matéria de busca e salvamento no mar; 
lembra a necessidade de respeitar o 
princípio da não repulsão em águas 
europeias e internacionais, tal como 
sustenta o Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem; recorda o compromisso da 
Comissão de adotar uma verdadeira 
abordagem europeia global da migração, 
apresentando propostas para desenvolver 
meios seguros e legais de obter proteção 
na Europa; salienta a importância de 
criar vistos humanitários em tempo útil, 
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mais vulneráveis; convida a VP/AR, o 
Comissário da Migração, Assuntos 
Internos e Cidadania e o SEAE a 
reforçarem a cooperação e a partilha 
equitativa de responsabilidade entre 
Estados-Membros, nomeadamente no que 
toca ao acolhimento e à reinstalação de 
refugiados e à colaboração com os 
serviços de busca e salvamento na 
assistência prestada aos migrantes em 
situação de perigo no mar, quando tentam 
chegar às costas da UE; lembra, neste 
contexto, a necessidade de respeitar o 
princípio da não repulsão em águas 
europeias e internacionais, tal como 
sustenta o Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem; recorda o compromisso 
assumido pela Comissão no sentido de 
desenvolver canais adequados de 
migração legal; apela aos 
Estados-Membros para que implementem 
integralmente o pacote comum da UE 
relativo ao asilo, aprovado recentemente, e 
a legislação comum no domínio da 
migração; apela aos Estados-Membros 
para que participem nos programas de 
reinstalação e promovam o 
desenvolvimento de programas de 
proteção regional na maioria das áreas 
afetadas; destaca a necessidade de 
combater as causas da migração ilegal; 
insta o SEAE e os Estados-Membros a 
dedicarem uma atenção mais detalhada 
aos países em que se inicia o tráfico ou o 
contrabando de pessoas, aos países de 
passagem e aos países de destino; apela à 
VP/AR e aos Estados-Membros para que 
continuem a reforçar a dimensão externa 
da União, trabalhando em conjunto com 
os países de origem e de trânsito, 
designadamente com os países parceiros, 
em particular da região mediterrânica, 
suscitando sistematicamente estas 
questões no diálogo político com os países 
visados e em declarações públicas e 
promovendo ao máximo a cooperação 
com estes países, por forma a desmantelar 
as redes de tráfico ilícito de migrantes e a 

bem como de desenvolver novos meios de 
migração legal, a fim de que as pessoas 
não continuem a ser obrigadas a arriscar 
a vida para chegar à Europa; frisa a 
urgência de que se reveste a elaboração 
de políticas mais solidárias a nível da 
União e dos Estados-Membros; apela aos 
Estados-Membros para que implementem 
integralmente o pacote comum da UE 
relativo ao asilo, aprovado recentemente, e 
a legislação comum no domínio da 
migração; insta a Comissão a incentivar 
os Estados-Membros a participar mais 
ativamente nos programas de 
reinstalação; opõe-se firmemente a que a 
luta contra o tráfico e a passagem ilícita 
de pessoas sirva de moeda de troca entre a 
União, os Estados-Membros e os países 
terceiros; recorda que esta cooperação 
não deve ser feita em detrimento do 
direito efetivo de homens, mulheres e 
crianças de procurarem proteção na 
União, nem contribuir para o aumento 
das violações dos direitos fundamentais 
dos migrantes e dos requerentes de asilo; 
manifesta, neste sentido, uma profunda 
inquietação quanto ao reforço da 
colaboração com países terceiros e, em 
particular, com os países do Corno de 
África no quadro do processo de Cartum;
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combater as máfias ilegais que auferem 
lucros com o tráfico de pessoas;

Or. fr


