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7.12.2018 A8-0423/4 

Alteração  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que, apesar dos 

inúmeros anúncios e pedidos no sentido 

de proporcionar vias legais e seguras que 

permitam o acesso ao território europeu 

de pessoas que requerem proteção 

internacional, atualmente, não existe, a 

nível da União, qualquer harmonização 

no que diz respeito aos procedimentos de 

entrada protegida (PEP), nem qualquer 

quadro jurídico em matéria de vistos 

humanitários, ou seja, vistos emitidos com 

o objetivo de permitir a chegada ao 

território dos Estados-Membros em busca 

de proteção internacional; 

A. Considerando que os vistos 

humanitários são um dos instrumentos que 

os Estados-Membros soberanos podem 

decidir utilizar para garantir que as 

pessoas necessitadas tenham acesso legal 

a proteção internacional na Europa; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Alteração  5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o número de 

pessoas admitidas com base em 

procedimentos nacionais de entrada para 

efeitos de proteção humanitária ou por 

via da reinstalação continua a ser baixo 

em relação às necessidades existentes a 

nível global, apresentando uma 

discrepância significativa entre os 

Estados-Membros; considerando que o 

âmbito de aplicação dos procedimentos 

nacionais de entrada para efeitos de 

proteção humanitária e reinstalação é 

definido de forma restrita e que, no caso 

da reinstalação, está estritamente 

associado aos critérios de vulnerabilidade 

e ao registo como refugiado junto do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados; 

D. Considerando que vários 

Estados-Membros dispõem, ou já 

dispuseram, de sistemas nacionais de 

emissão de vistos humanitários a fim de 

garantir a entrada protegida a nível 

nacional de pessoas necessitadas; 

considerando que o âmbito da reinstalação 

apenas inclui pessoas que já tenham sido 

reconhecidas como refugiados 

preenchendo outros critérios de 

vulnerabilidade ou geográficos; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Alteração  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E.  Considerando que, em resultado 

desta situação, se estima que 90 % das 

pessoas a quem foi concedida proteção 

internacional tenham chegado à União 

recorrendo a meios irregulares, o que 

levou à sua estigmatização antes mesmo 

da sua chegada às fronteiras externas dos 

Estados-Membros; 

E. Considerando que, segundo a 

Organização Internacional para as 

Migrações (OIM), entraram na Europa 

58 158 migrantes e refugiados por via 

marítima até 1 de agosto de 2018; que, na 

mesma altura em 2017, esse número era 

de 113 283 e, em 2016, de 261 228; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Alteração  7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que tanto o Conselho 

como a Comissão rejeitaram essas alterações, 

alegando, designadamente, que tais 

disposições não deviam ser incluídas no 

Regulamento (CE) n.º 810/2009, uma vez 

que o seu âmbito de aplicação abrange 

apenas vistos de curta duração; 

I. Considerando que tanto o Conselho 

como a Comissão rejeitaram estas alterações, 

alegando, designadamente, que, de acordo 

com a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça Europeu, tais disposições não 

deviam ser incluídas no Regulamento (CE) 

n.º 810/2009, uma vez que o seu âmbito de 

aplicação abrange apenas vistos de curta 

duração; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Alteração  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– prever modalidades práticas para 

tais pedidos de visto, incluindo o 

preenchimento de um formulário de 

pedido, a prestação de informações sobre a 

identidade do requerente, nomeadamente 

identificadores biométricos e a 

apresentação de uma justificação 

documentada, na medida do possível, do 

receio de perseguição ou de ofensa grave, 

– prever modalidades práticas para 

tais pedidos de visto, incluindo o 

preenchimento de um formulário de 

pedido, a prestação de informações sobre a 

identidade do requerente sob a forma de 

documentos de identificação, 

nomeadamente identificadores biométricos 

e a apresentação de uma justificação 

documentada, na medida do possível, do 

receio de perseguição ou de ofensa grave, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Alteração  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – travessão 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

– prever que os pedidos de visto 

sejam submetidos a uma avaliação, com 

base na declaração e entrevista do 

candidato e, quando disponível, na 

documentação de apoio, sem que seja 

realizado um processo completo de 

determinação do estatuto, 

– prever que os pedidos de visto, uma 

vez declarados admissíveis, sejam 

submetidos a uma avaliação para verificar 

se existem indícios fundamentados de 

uma exposição dos requerentes a um risco 

real de perseguição ou dano grave no país 

de origem, e se os requerentes já se 

encontravam em segurança num país de 

trânsito, em conformidade com o artigo 

33.º e seguintes da Diretiva 2013/32/UE, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/10 

Alteração  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – travessão 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Considerando que é necessário 

estabelecer previamente uma lista de 

países de primeiro asilo seguros na 

aceção do artigo 33.º e seguintes da 

Diretiva 2013/32/UE; considerando que 

pelo menos a Turquia, o Líbano e a 

Jordânia devem ser considerados países 

de trânsito seguros, salvo em casos 

excecionais em que requerentes a título 

individual possam não beneficiar de um 

tratamento adequado devido a fatores 

como a sua origem étnica ou cultural, o 

seu estado de saúde etc.,  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/11 

Alteração  11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vistos humanitários 

(2018/2271(INL)) 

Proposta de resolução 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – travessão 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

– garantir que um nacional de um 

país terceiro a quem tenha sido recusado 

o visto tenha a possibilidade de recurso, 

tal como atualmente previsto em caso de 

recusa de um visto de curta duração ou de 

recusa de entrada na fronteira; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


