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Alteração 28
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 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)1-A, em 2019, até à data 
cerca de 1 078 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;

1-

A https://missingmigrants.iom.int/region/medit
erranean (figures at 21/10/2019)

Or. en

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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Alteração 29
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Manifesta a sua preocupação com 
a interceção efetuada pela guarda costeira 
líbia na zona SAR de Malta em 18 de 
outubro de 2019 e insta a Comissão a 
examinar se houve violação do princípio 
da não repulsão por parte das autoridades 
maltesas;

Or. en


