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Alteração  1 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Fluxos migratórios no Mediterrâneo, com especial destaque para os trágicos acontecimentos 

ao largo de Lampedusa 

Proposta de resolução comum 

N.° 22-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 22-A. Apela à Comissão e aos 

Estados-Membros que explorem, a título 

prioritário, mais possibilidades com vista 

à criação de acesso legal à UE para os 

migrantes e exorta os Estados-Membros a 

que concluam as negociações sobre a 

proposta de diretiva relativa aos 

trabalhadores sazonais migrantes
1
 a título 

prioritário; 

 ______________ 
1 Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativa às condições de entrada e de 

residência de nacionais de países terceiros para 

efeitos de trabalho sazonal, COM(2010) 0379 

final; 

Or. en 
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Alteração  2 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Fluxos migratórios no Mediterrâneo, com especial destaque para os trágicos acontecimentos 

ao largo de Lampedusa 

Proposta de resolução comum 

N.° 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 12-A. Solicita a suspensão das 

transferências realizadas ao abrigo do 

Regulamento Dublim II caso os direitos 

dos requerentes de asilo não estejam 

garantidos; considera que o Regulamento 

Dublim II
1
, que rege a repartição de 

responsabilidade relativa aos pedidos de 

asilo, coloca um encargo 

desproporcionado aos Estados-Membros 

que constituem pontos de entrada na UE, 

e não prevê uma repartição justa da 

responsabilidade em matéria de asilo 

entre os Estados-Membros; 

 _______________ 

1 Regulamento (CE) n.º 343/2003 do Conselho, de 

18 de fevereiro de 2003, que estabelece os critérios 

e mecanismos de determinação do Estado-Membro 

responsável pela análise de um pedido de asilo 

apresentado num dos Estados-Membros por um 

nacional de um país terceiro, JO L 50 de 

25.2.2003, p. 1. 
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Alteração  3 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Fluxos migratórios no Mediterrâneo, com especial destaque para os trágicos acontecimentos 

ao largo de Lampedusa 

Proposta de resolução comum 

N.° 25 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

25. Apela a uma melhor e mais eficiente 

cooperação entre a UE e os países terceiros 

para evitar a repetição de tragédias como a 

que ocorreu ao largo de Lampedusa; 

considera que os acordos sobre gestão da 

migração entre a UE e os países de 

trânsito para a UE devem constituir uma 

prioridade para a União no futuro 

próximo, e realça a necessidade de os 

países terceiros respeitarem o direito 

internacional para efeitos de salvamento 

de vidas no mar, bem como assegurar a 

proteção dos refugiados e o repeito dos 

direitos fundamentais; 

25. Apela a uma melhor e mais eficiente 

cooperação entre a UE e os países terceiros 

para evitar a repetição de tragédias como a 

que ocorreu ao largo de Lampedusa; 

reitera que essa cooperação com países 

terceiros em matéria de gestão da 

migração só pode ter lugar se os países 

terceiros em causa tiverem demonstrado 

respeito pelos direitos humanos dos 

migrantes, refugiados e requerentes de 

asilo, inclusive através do estabelecimento 

de um sistema eficaz para analisar os 

pedidos de asilo e proteger os refugiados; 

Or. en 
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Alteração  4 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Fluxos migratórios no Mediterrâneo, com especial destaque para os trágicos acontecimentos 

ao largo de Lampedusa 

Proposta de resolução comum 

N.° 9 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

9. Insta os colegisladores a aprovarem 

rapidamente as novas regras em matéria de 

interceção para as operações no mar 

coordenadas pela FRONTEX, com vista a 

assegurar medidas de emergência eficazes 

e coordenadas a nível da UE, bem como 

operações realizadas em plena 

conformidade com a legislação e as normas 

internacionais pertinentes em matéria de 

direitos humanos e de refugiados, e com as 

obrigações no quadro do Direito do Mar; 

9. Insta os colegisladores a rapidamente 

aprovarem novas regras vinculativas em 

matéria de interceção para as operações no 

mar coordenadas pela FRONTEX, com 

vista a assegurar medidas de emergência 

eficazes e coordenadas a nível da UE, bem 

como operações realizadas em plena 

conformidade com a legislação e as normas 

internacionais pertinentes em matéria de 

direitos humanos e de refugiados, e com as 

obrigações no quadro do Direito do Mar; 

Or. en 
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Alteração  5 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Fluxos migratórios no Mediterrâneo, com especial destaque para os trágicos acontecimentos 

ao largo de Lampedusa 

Proposta de resolução comum 

N.° 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 7-A. Salienta que a recolocação dos 

beneficiários de proteção internacional e 

de requerentes de asilo constitui uma das 

formas mais concretas de solidariedade e 

de partilha de responsabilidades; sublinha 

a importância de projetos como o Projeto 

de Recolocação da União Europeia para 

Malta (EUREMA) e a sua extensão, no 

âmbito do qual beneficiários de proteção 

internacional têm sido transferidos de 

Malta para outros Estados-Membros, e 

defende o desenvolvimento de mais 

iniciativas deste tipo; 

Or. en 

 

 


