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Alteração  9 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  I-A. Considerando que, aquando da sua 

recente visita a Lampedusa, o Presidente 

Barroso se comprometeu a disponibilizar 

30 milhões EUR em fundos da UE em 

apoio à população local; 

Or. en 
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Alteração  10 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

em nome do Grupo PPE 

 

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.º 6 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

6. Solicita um reforço do orçamento do 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria de 

Asilo (GEAA) e da Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas 

Fronteiras Externas dos Estados-Membros 

(FRONTEX), com vista a ajudar os 

Estados-Membros em circunstâncias que 

exijam assistência técnica e operacional 

suplementar nas fronteiras externas, tendo 

em conta que certas situações podem 

envolver emergências humanitárias e 

operações de salvamento marítimo; recorda 

que o financiamento adequado destas 

agências é fundamental para desenvolver 

uma abordagem coordenada; exorta ainda 

os Estados-Membros a intensificarem a sua 

cooperação prática com o GEAA e a 

FRONTEX, nomeadamente através de 

auxílios em espécie (destacamento de 

funcionários, apoio material, etc.); apela ao 

Conselho e à Comissão a que ponderem a 

possibilidade de criar uma guarda costeira 

da UE e de tornar um outro gabinete da 

6. Solicita um reforço do orçamento do 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria de 

Asilo (GEAA) e da Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas 

Fronteiras Externas dos Estados-Membros 

(FRONTEX), com vista a ajudar os 

Estados-Membros em circunstâncias que 

exijam assistência técnica e operacional 

suplementar nas fronteiras externas, tendo 

em conta que certas situações podem 

envolver emergências humanitárias e 

operações de salvamento marítimo; recorda 

que o financiamento adequado destas 

agências é fundamental para desenvolver 

uma abordagem coordenada; exorta ainda 

os Estados-Membros a intensificarem a sua 

cooperação prática com o GEAA e a 

FRONTEX, nomeadamente através de 

auxílios em espécie (destacamento de 

funcionários, apoio material, etc.); apela ao 

Conselho e à Comissão a que ponderem a 

possibilidade de criar uma guarda costeira 

da UE e de tornar um outro gabinete da 
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FRONTEX operacional nas zonas sujeitas 

à pressão migratória;  

FRONTEX operacional nas zonas sujeitas 

à pressão migratória e, em particular, na 

região do Mediterrâneo, devendo os 

custos afins ser suportados pelo 

Estado-Membro escolhido; 

Or. en 
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Alteração  11 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

em nome do Grupo PPE 

 

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.º 10 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

10. Insta a União e os Estados-Membros a 

ponderaram a possibilidade de criarem 

mecanismos para a identificação de locais 

seguros para o desembarque dos refugiados 

e migrantes socorridos; 

10. Insta a União e os Estados-Membros a 

ponderaram a possibilidade de criarem 

mecanismos para a identificação de locais 

seguros para o desembarque dos refugiados 

e migrantes socorridos; entende que o 

salvamento de vidas no Mediterrâneo 

começa no ponto de partida; 

Or. en 
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Alteração  12 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

em nome do Grupo PPE 

 

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.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  21-A. Sublinha o facto de que, ao garantir 

os direitos humanos de todos os 

migrantes, a UE deve concentrar-se nos 

verdadeiros refugiados na aceção da 

Convenção de Genebra, de forma a 

prestar a melhor assistência e proteção 

possíveis àqueles que têm direito à 

mesma; 

Or. en 
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Alteração  13 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

em nome do Grupo PPE 

 

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.º 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 respeito 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; 

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, incluindo 

o financiamento de estruturas policiais e 

de formação no âmbito da capacidade de 

aplicação da lei, e a assistência a esses 

países – e aos países de origem dos 

migrantes – para diversificar e melhorar 

as suas economias, 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 respeito dos 

direitos fundamentais; 

Or. en 
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