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22.10.2019 B9-0154/4

Alteração 4
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 o salvamento no Mediterrâneo

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, segundo dados 
da Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), em 2019, até à data 
cerca de 933 pessoas terão morrido ou 
desaparecido no mar Mediterrâneo a 
caminho da Europa; que o número de 
mortes no Mediterrâneo tem diminuído 
desde 2015 (3 771 em 2015, 2 277 em 
2018); que, segundo o ACNUR, apesar da 
queda significativa no número de 
chegadas (141 472 em 2018 em 
comparação com 1 032 408 em 2015), a 
rota da Líbia para a Europa continua a 
ser a rota migratória com maior número 
de óbitos em todo o mundo (646 mortes 
até à data, em 2019) e registou cinco vezes 
mais mortes em 2018 do que em 2015, 
nomeadamente devido a uma redução das 
operações de busca e salvamento (SAR) 
ao largo da costa líbia;

A. Considerando que, segundo dados 
da Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), em 2019, até à data 
cerca de 933 pessoas terão morrido ou 
desaparecido no mar Mediterrâneo a 
caminho da Europa; que o número de 
mortes no Mediterrâneo tem diminuído 
desde 2015 (3 771 em 2015, 2 277 em 
2018); 
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22.10.2019 B9-0154/5

Alteração 5
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, entre as pessoas 
que tentam chegar à Europa atravessando o 
Mediterrâneo, existem muitas pessoas 
vulneráveis, como mulheres e menores 
não acompanhados; que muitas delas 
correm o risco de serem sujeitas a tráfico 
e exploração e, por conseguinte, 
necessitam de proteção imediata (a 
percentagem de menores não 
acompanhados que chegam através da 
rota do Mediterrâneo Central nos últimos 
5 anos manteve-se inalterada nos 15 %, 
ao passo que mais de 1100 menores não 
acompanhados chegaram às costas 
italianas este ano);

B. Considerando que a maioria das 
pessoas que tentam chegar à Europa 
atravessando o Mediterrâneo são 
migrantes económicos;
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22.10.2019 B9-0154/6

Alteração 6
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o salvamento de 
vidas é um ato de solidariedade para com 
as pessoas em risco, mas que, antes de 
mais e acima de tudo, é uma obrigação 
jurídica decorrente do direito internacional, 
dado que o artigo 98.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar – 
ratificada por todos os Estados-Membros 
e pela própria União – impõe que os 
Estados assegurem a prestação de 
assistência a qualquer pessoa em perigo 
no mar, bem como do direito da União;
_________________
6 Ver também as obrigações estabelecidas na 
Convenção Internacional para a Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar de 1974 (SOLAS), na 
Convenção Internacional sobre Busca e 
Salvamento Marítimos de 1979 (SAR) e na 
Convenção Internacional sobre Salvamento de 
1989.

C. Considerando que o salvamento de 
vidas é uma obrigação jurídica decorrente 
do direito internacional; que a prestação 
de um serviço de transporte para os 
migrantes ilegais atravessarem o 
Mediterrâneo não é uma obrigação 
jurídica decorrente do direito 
internacional e gera um fator de atração 
para os migrantes ilegais;
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22.10.2019 B9-0154/7

Alteração 7
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, caso o centro de 
coordenação de busca e salvamento 
marítimo (MRCC) responsável pela zona 
de SAR não assuma a responsabilidade por 
uma operação, incluindo os casos em que o 
incumprimento seja sistémico, as diretrizes 
de 2004 do Comité de Segurança Marítima 
(CSM) da OMI sobre o tratamento das 
pessoas socorridas no mar consideram que 
o primeiro centro de coordenação de busca 
e salvamento alertado é o competente;

F. Considerando que, caso o centro de 
coordenação de busca e salvamento 
marítimo (MRCC) responsável pela zona 
de SAR não assuma a responsabilidade por 
uma operação, incluindo os casos em que o 
incumprimento seja sistémico, as diretrizes 
de 2004 do Comité de Segurança Marítima 
(CSM) da OMI sobre o tratamento das 
pessoas socorridas no mar consideram que 
o primeiro centro de coordenação de busca 
e salvamento alertado é o competente; 
considerando que certas embarcações de 
ONG realizam operações de busca e 
salvamento no Mediterrâneo sem 
concertação com os centros de 
coordenação competentes estabelecidos 
no âmbito da Convenção Internacional 
sobre Busca e Salvamento Marítimos;
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22.10.2019 B9-0154/8

Alteração 8
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que todos os navios 
que operam no Mediterrâneo, incluindo 
quando envolvidos em operações de 
salvamento, têm a obrigação de respeitar as 
convenções internacionais pertinentes e 
outras regras aplicáveis;

H. Considerando que todos os navios, 
nomeadamente os navios das ONG, que 
operam no Mediterrâneo, incluindo quando 
envolvidos em operações de salvamento, 
têm a obrigação de respeitar as convenções 
internacionais pertinentes e outras regras 
aplicáveis;
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22.10.2019 B9-0154/9

Alteração 9
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que a Decisão-
Quadro 2002/946/JAI relativa ao reforço 
do quadro penal para a prevenção do 
auxílio à entrada, ao trânsito e à residência 
não autorizados estabelece regras mínimas 
em matéria de sanções penais aplicáveis ao 
auxílio à entrada irregular, como definido 
na Diretiva 2002/90/CE do Conselho, 
mesmo que esse auxílio não seja prestado 
com fins lucrativos, e alarga as regras ao 
trânsito irregular, aos instigadores e aos 
cúmplices; que os comandantes e os 
membros da tripulação não deverão sofrer 
quaisquer sanções penais pelo simples 
facto de terem socorrido pessoas em perigo 
no mar e de as terem transportado até um 
local seguro10;

_________________
10 Considerando 14 do Regulamento (UE) n.º 
656/2014, JO L 189 de 27.6.2014, p. 93.

J. Considerando que a Decisão-
Quadro 2002/946/JAI relativa ao reforço 
do quadro penal para a prevenção do 
auxílio à entrada, ao trânsito e à residência 
não autorizados estabelece regras mínimas 
em matéria de sanções penais aplicáveis ao 
auxílio à entrada irregular, como definido 
na Diretiva 2002/90/CE do Conselho, 
mesmo que esse auxílio não seja prestado 
com fins lucrativos, e alarga as regras ao 
trânsito irregular, aos instigadores e aos 
cúmplices; que os comandantes e os 
membros da tripulação não deverão sofrer 
quaisquer sanções penais pelo simples 
facto de terem socorrido pessoas em perigo 
no mar e de as terem transportado até um 
local seguro10, mas devem sofrer sanções 
penais se prestarem um serviço de 
transporte para que migrantes atravessem 
ilegalmente o Mediterrâneo;

________________
10 Considerando 14 do Regulamento (UE) n.º 
656/2014, JO L 189 de 27.6.2014, p. 93.
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22.10.2019 B9-0154/10

Alteração 10
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que, na sua 
resolução, de 5 de julho de 2018, sobre as 
orientações para os Estados-Membros 
evitarem a criminalização da ajuda 
humanitária Estados-Membros, o 
Parlamento observou que a isenção em 
matéria de assistência humanitária deve 
ser aplicada como um obstáculo às ações 
penais, para assegurar que ações deste 
tipo não sejam instauradas contra pessoas 
e organizações da sociedade civil que 
prestam assistência a migrantes por 
razões humanitárias, e instou a Comissão 
a adotar orientações para os Estados-
Membros que especifiquem quais as 
formas de auxílio que não devem ser 
criminalizadas; que a criminalização 
poderá desencorajar os comandantes de 
navios privados de prestar assistência; 
que 10 ONG/navios/pessoas estão sob 
investigação criminal por salvar vidas; 
que ONG que salvaram a vida dos 
migrantes no Mediterrâneo foram 
nomeadas para o Prémio Sakharov do 
Parlamento Europeu em 2018;

Suprimido
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22.10.2019 B9-0154/11

Alteração 11
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 destes últimos têm sido muito 
reativos à evolução da situação no terreno e 
no mar; que estes passadores e traficantes 
beneficiam da política de portas abertas 
da UE e contam com as ONG para os 
ajudar a transportar migrantes no 
Mediterrâneo, criando assim um fator de 
atração adicional;
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22.10.2019 B9-0154/12

Alteração 12
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 Q

Proposta de resolução Alteração

Q. Considerando que as autoridades 
líbias notificaram a Organização Marítima 
Internacional sobre uma área de SAR líbia 
em junho de 2018; que, segundo a 
Comissão, a guarda costeira líbia continua 
a intercetar ou a resgatar um grande 
número de pessoas no mar – cerca de 
15 000 em 2018; que, em várias ocasiões, 
o Centro Comum de Coordenação de 
Busca e Salvamento na Líbia não 
cumpriu plenamente as obrigações – que 
lhe incumbem por força do direito 
marítimo internacional – de coordenar as 
operações de salvamento, não responde 
frequentemente às solicitações de socorro, 
tem impedido os navios das ONG de 
salvar vidas e colocado vidas em risco 
quando resgata ou interceta pessoas no 
mar13; que os meios da Frontex têm vindo 
a transmitir informações ao centro de 
coordenação de busca e salvamento 
marítimo da Líbia sobre pessoas em 
perigo no mar;

_________________
12 Comunicação da Comissão de 6 de março de 
2019, intitulada «Relatório intercalar sobre a 
aplicação da Agenda Europeia da Migração» 
(COM(2019)0126).
13 Recomendação do Comissário para os Direitos 
Humanos do Conselho da Europa intitulada 
«Lives saved. Rights protected – Bridging the 

Q. Considerando que as autoridades 
líbias notificaram a Organização Marítima 
Internacional sobre uma área de SAR líbia 
em junho de 2018; que, segundo a 
Comissão12, a guarda costeira líbia 
continua a intercetar ou a resgatar um 
grande número de pessoas no mar – cerca 
de 15 000 em 2018; que os meios da 
Frontex têm vindo a transmitir 
informações sobre pessoas em perigo no 
mar a todos os Centros de Coordenação de 
Busca e Salvamento Marítimo 
competentes, conforme exigido pelo 
direito internacional e da UE;

_________________
12 Comunicação da Comissão de 6 de 
março de 2019, intitulada «Relatório 
intercalar sobre a aplicação da Agenda 
Europeia da Migração» 
(COM(2019)0126).
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protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean» (Vidas salvas. Direitos protegidos 
– Colmatar o fosso na proteção de refugiados e 
migrantes no Mediterrâneo), p. 21.
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Alteração 13
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

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 R

Proposta de resolução Alteração

R. Considerando que as pessoas 
intercetadas pela guarda costeira da Líbia 
são transferidas para centros de detenção 
onde estão sistematicamente expostas a 
detenções arbitrárias em condições 
desumanas e em que a tortura e outras 
formas de maus tratos, incluindo 
violações, bem como as execuções 
arbitrárias e a exploração, são endémicas; 
que o ACNUR considera que a Líbia não 
cumpre os critérios para ser designada 
como um local seguro para efeitos de 
desembarque, na sequência de um 
salvamento no mar;

Suprimido

Or. en


