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Alteração  1 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situação na Etiópia 

Proposta de resolução comum 

N.º 16 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

16. Recorda que a Etiópia é um importante 

país de destino, trânsito e origem de 

migrantes e requerentes de asilo, e que 

acolhe a maior população de refugiados em 

África; toma nota, por conseguinte, da 

adoção de uma Agenda Comum sobre a 

Migração e a Mobilidade entre a UE e a 

Etiópia, abordando as questões dos 

refugiados, o controlo das fronteiras e a 

luta contra o tráfico de seres humanos; 

exorta também a Comissão a acompanhar 

de perto todos os projetos recentemente 

iniciados no âmbito do Fundo Fiduciário 

da UE para a África; 

16. Recorda que a Etiópia é um importante 

país de destino, trânsito e origem de 

migrantes e requerentes de asilo, e que 

acolhe a maior população de refugiados em 

África; toma nota, por conseguinte, da 

adoção de uma Agenda Comum sobre a 

Migração e a Mobilidade entre a UE e a 

Etiópia, abordando as questões dos 

refugiados, o controlo das fronteiras e a 

luta contra o tráfico de seres humanos; 

manifesta a sua preocupação perante o 

facto de o acordo apenas salvaguardar os 

objetivos da UE em termos das políticas 

de readmissão e considera que este tipo de 

acordo deve ter em consideração a 

necessidade de respeitar os direitos dos 

migrantes e dos refugiados desses países;  
exorta também a Comissão a acompanhar 

de perto todos os projetos recentemente 

iniciados no âmbito do Fundo Fiduciário 

da UE para a África e a assegurar que 

esses fundos servem realmente os 
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interesses das populações em causa; 

Or. en 

 

 


