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Alteração 1
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
em nome do Grupo S&D
Erik Marquardt
em nome do Grupo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

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 2

Proposta de resolução Alteração

2. Insta os Estados-Membros da UE a 
reforçarem as operações de busca e 
salvamento proativas, disponibilizando 
navios e equipamento suficientes 
especificamente dedicados às operações de 
busca e salvamento e pessoal, ao longo das 
rotas em que podem contribuir eficazmente 
para a preservação de vidas, quer sob a 
égide de uma operação coordenada pela 
Frontex, quer ao abrigo de operações 
internacionais ou de operações nacionais 
ou regionais independentes, de preferência 
de caráter civil; insta a Comissão a apoiar 
politica e financeiramente estas iniciativas; 
insta os Estados-Membros a utilizarem 
plenamente todos os navios capazes de 
prestar assistência em operações de busca e 
salvamento, incluindo navios operados por 
ONG; considera que os navios de ONG e a 
marinha mercante não devem representar 
uma substituição relativamente ao 
cumprimento devido pelos Estados-
Membros e pela União das suas obrigações 
em matéria de busca e salvamento no 
âmbito de uma abordagem mais a longo 
prazo, estrutural e coordenada;

2. Insta todos os Estados-Membros da 
UE a reforçarem as operações de busca e 
salvamento proativas, disponibilizando 
navios e equipamento suficientes 
especificamente dedicados às operações de 
busca e salvamento e pessoal, ao longo das 
rotas em que podem contribuir eficazmente 
para a preservação de vidas, e solicita o 
apoio dos Estados-Membros nas 
fronteiras marítimas externas da UE, quer 
sob a égide de uma operação coordenada 
pela Frontex, quer ao abrigo de operações 
internacionais ou de operações nacionais 
ou regionais independentes, de preferência 
de caráter civil; insta a Comissão a apoiar 
politica e financeiramente estas iniciativas, 
nomeadamente através da introdução 
dum mecanismo de recolocação 
permanente e obrigatório para as 
chegadas marítimas; insta os Estados-
Membros a utilizarem plenamente todos os 
navios capazes de prestar assistência em 
operações de busca e salvamento, 
incluindo navios operados por ONG; 
considera que os navios de ONG e a 
marinha mercante não devem representar 
uma substituição relativamente ao 
cumprimento devido pelos Estados-
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Membros e pela União das suas obrigações 
em matéria de busca e salvamento no 
âmbito de uma abordagem mais a longo 
prazo, estrutural e coordenada;

Or. en
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Alteração 2
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
em nome do Grupo S&D
Erik Marquardt
em nome do Grupo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

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 
de ONG que efetuem operações de busca 
e salvamento, em conformidade com as 
convenções internacionais pertinentes e 
outras regras aplicáveis;

Or. en
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Alteração 3
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
em nome do Grupo S&D
Erik Marquardt
em nome do Grupo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

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 uma verdadeira 
alternativa ao tráfico de seres humanos e 
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;

Or. en


