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Alteração  14 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Citação 3-A (nova) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  – Tendo em conta a declaração do Alto 

Comissário das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR), de 12 de outubro 

de 2013, 

Or. en 
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Alteração  15 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Citação 3-B (nova) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  – Tendo em conta o relatório da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (PACE), de abril de 2012, 

intitulado «Vidas perdidas no Mar 

Mediterrâneo»,  

Or. en 
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Alteração  16 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Citação 3-C (nova) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  – Tendo em conta anteriores declarações 

do Relator Especial das Nações Unidas 

sobre os direitos humanos dos migrantes, 

e o seu último relatório, publicado em 

abril de 2013, sobre a gestão das 

fronteiras externas da UE e o respetivo 

impacto nos direitos humanos dos 

migrantes, 

Or. en 
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Alteração  17 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Citação 3-D (nova) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  – Tendo em conta a sua Resolução, de 9 

de outubro de 2013, sobre as medidas da 

UE e dos Estados-Membros para fazer 

face ao fluxo de refugiados em 

consequência do conflito na Síria
1
, 

 
1 
Textos aprovados, P7_TA(2013)0414. 

Or. en 
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Alteração  18 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Joint motion for a resolution 

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 

6. Solicita um aumento do orçamento do 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria de 

Asilo (EASO); recorda que o 

financiamento adequado deste instrumento 

é fundamental para desenvolver uma 

abordagem coordenada; 
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guarda costeira da UE e de tornar um 

outro gabinete da FRONTEX operacional 

nas zonas sujeitas à pressão migratória; 

Or. en 
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Alteração  19 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  3-A. Exorta os Estados-Membros a 

tomarem as medidas pertinentes para 

impedir as pessoas em busca de proteção 

de colocar as suas vidas em risco na 

tentativa de alcançar o território da UE; 

rejeita as operações da FRONTEX em 

curso, focalizadas na fiscalização das 

fronteiras externas e na inviabilização da 

chegada de migrantes e de requerentes de 

asilo ao território da UE e dos 

Estados-Membros; lamenta o facto de que 

as medidas contempladas pelos 

Estados-Membros e pela Comissão 

preveem, no essencial, o reforço da 

vigilância e do controlo das fronteiras, o 

que só pode contribuir para o progressivo 

reforço da «fortaleza Europa» e tem 

conduzido e continua a conduzir um 

crescente número de migrantes e de 

requerentes de asilo a colocar as suas 

vidas em risco, ao embarcarem para 

perigosas travessias do Mediterrâneo 

rumo ao território da UE; solicita a 
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derrogação do mecanismo Dublim II; 

insta a que os Estados-Membros se 

abstenham de delegar as suas 

responsabilidades em matéria de 

acolhimento de migrantes nos países 

vizinhos que não respeitam os direitos 

humanos;  

Or. en 
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Alteração  20 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Citação 16 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

– Tendo em conta os artigos 77.º, 78.º, 79.º 

e 80.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia (TFUE), 

Tendo em conta os artigos 77.º, 78.º, 79.º e 

80.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE) e os artigos 18.º e 

19.º da Carta dos Direitos Fundamentais 

da UE, 

Or. en 
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Alteração  21 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 8 

 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

8. Acolhe com agrado as propostas da 

Comissão de lançar uma operação de busca 

e salvamento de Chipre a Espanha e de 

fortalecer a Frontex através do aumento 

do seu orçamento e capacidades a fim de 

salvar vidas e de lutar contra o tráfico de 

seres humanos e o contrabando; 

8. Acolhe com agrado as propostas da 

Comissão de lançar uma operação de busca 

e salvamento de Chipre a Espanha e de 

fortalecer capacidades a fim de salvar vidas 

e de lutar contra o tráfico de seres humanos 

e o contrabando; 

Or. en 
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Alteração  22 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 12 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

12. Insta os Estados-Membros a velar pela 

correta aplicação de todas as disposições 

previstas nos vários instrumentos do 

SECA; relembra aos Estados-Membros que 

as pessoas que procuram proteção 

internacional devem ser encaminhadas para 

as autoridades nacionais competentes em 

matéria de asilo e ter acesso a 

procedimentos de asilo equitativos e 

eficazes; 

12. Insta os Estados-Membros a velar pela 

correta aplicação de todas as disposições 

previstas nos vários instrumentos do 

SECA; relembra aos Estados-Membros que 

as pessoas que procuram proteção 

internacional devem ser encaminhadas para 

as autoridades nacionais competentes em 

matéria de asilo e ter acesso a 

procedimentos de asilo equitativos e 

eficazes; exorta os Estados-Membros a 

reforçarem o direito de requerer asilo a 

qualquer momento; 

Or. en 
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Alteração  23 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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; 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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Alteração  24 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 16 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

16. Apela, com caráter prioritário, a uma 

melhor coordenação de meios e recursos 

da UE, incluindo os que se encontram à 

disposição da Frontex (como o 

EUROSUR) e da Europol, de forma a 

intensificar, juntamente com países 

terceiros, a luta contra as redes 

criminosas de contrabandistas e 

traficantes de seres humanos; 

 Suprimido 

Or. en 



 

AM\1007518PT.doc PE519.352v01-00 } 

 PE519.353v01-00 } 

 PE519.354v01-00 } 

 PE519.355v01-00 } 

 PE519.357v01-00 } 

 PE519.358v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

 

 


