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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos últimos anos, a UE foi confrontada com um número crescente de desafios em termos de 
migração, mobilidade e segurança. A fim de abordar estas questões, em maio de 2018, a 
Comissão propôs um aumento substancial dos fundos afetados à gestão das migrações e das 
fronteiras para o período de 2021 a 2027.

O regulamento proposto, que cria o instrumento de apoio financeiro à gestão das fronteiras e 
dos vistos, faz parte do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras e centra-se exclusivamente 
nas ações ligadas aos controlos de pessoas no contexto de controlos fronteiriços.

De um modo geral, o relator apoia o regulamento proposto, que fornece o quadro financeiro 
para uma gestão das fronteiras sólida e eficiente, salvaguardando a livre circulação de 
pessoas. O relator congratula-se, nomeadamente, com o aumento da dotação financeira 
atribuída a este fundo, a crescente flexibilidade para ajudar a enfrentar os desafios em 
mutação de forma eficaz, a ênfase na qualidade das despesas, bem como com a melhoria do 
quadro de acompanhamento e avaliação.

Por conseguinte, o relator considera que o instrumento, nomeadamente na sua dimensão 
externa, é adequado e atende às prioridades da UE. No entanto, deve ser dada especial atenção 
à garantia da coerência e à promoção de sinergias entre este instrumento e o restante 
financiamento no domínio da migração e da gestão das fronteiras, seja através dos 
instrumentos de financiamento externo da UE, ou através de outros instrumentos e fundos da 
UE com dimensão externa, como o Fundo para o Asilo e a Migração. 

.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 77.º, n.º 2, e o 
artigo 79.º, n.º 2, alínea d),

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 77.º, n.º 2, o artigo 
79.º, n.º 2, alínea d) e o artigo 80.º,
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Nos termos do artigo 80.º do TFUE, 
estas políticas e a sua execução devem ser 
regidas pelo princípio da solidariedade e da 
partilha equitativa de responsabilidades 
entre os Estados-Membros, incluindo no 
plano financeiro.

(2) Nos termos do artigo 80.º do TFUE, 
estas políticas e a sua execução devem ser 
regidas pelo princípio da solidariedade e da 
partilha equitativa de responsabilidades 
entre todos os Estados-Membros da União, 
incluindo no plano financeiro.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O referido instrumento deve ser 
executado no pleno respeito dos direitos e 
princípios consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e das obrigações internacionais da União 
em matéria de direitos fundamentais.

(15) O referido instrumento deve ser 
executado no pleno respeito dos direitos e 
princípios consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e das obrigações internacionais da União 
em matéria de direitos fundamentais, bem 
como do princípio da não repulsão. Além 
disso, a sua aplicação deve ocorrer no 
pleno respeito pelos princípios de 
transparência e rastreabilidade.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Para reforçar a complementaridade 
e a coerência das atividades marítimas, 
bem como evitar a duplicação de esforços e 
reduzir os condicionalismos orçamentais 
num domínio caracterizado por atividades 
dispendiosas como é o domínio marítimo, 
o instrumento deve apoiar atividades 
marítimas de natureza polivalente em que, 

(33) Para reforçar a complementaridade 
e a coerência das atividades marítimas, 
bem como evitar a duplicação de esforços e 
reduzir os condicionalismos orçamentais 
num domínio caracterizado por atividades 
dispendiosas como é o domínio marítimo, 
o instrumento deve apoiar atividades 
marítimas de natureza polivalente em que, 
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sendo o principal objetivo a vigilância das 
fronteiras, outros objetivos possam também 
ser visados simultaneamente.

sendo o principal objetivo a vigilância das 
fronteiras, outros objetivos possam também 
ser visados simultaneamente, associados 
aos principais, como a luta contra o 
tráfico de seres humanos.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) As medidas aplicadas em países 
terceiros ou com estes relacionadas e 
apoiadas pelo instrumento devem ser 
executadas de modo a obter a plena 
sinergia, coerência e complementaridade 
com outras ações fora da União, apoiadas 
por instrumentos de assistência externa da 
União. Em particular, na execução dessas 
ações, deve procurar-se obter a total 
coerência com os princípios e objetivos 
gerais da ação externa da União e da 
política externa relativa ao país ou região 
em causa. Relativamente à dimensão 
externa, o instrumento deve prestar apoio 
específico à melhoria da cooperação com 
países terceiros e ao reforço de 
determinados aspetos centrais das 
respetivas capacidades em matéria de 
vigilância e gestão das fronteiras, em 
domínios de interesse para a política de 
migração e para os objetivos de segurança 
interna da União.

(34) As medidas aplicadas em países 
terceiros ou com estes relacionadas e 
apoiadas pelo instrumento devem ser 
executadas de modo a obter a plena 
sinergia, coerência e complementaridade 
com outras ações fora da União, apoiadas 
por instrumentos de assistência externa da 
União, bem como por qualquer outro 
instrumento de financiamento da União 
com uma componente de dimensão 
externa, como, por exemplo, o Fundo 
para o Asilo e a Migração. Em particular, 
na execução dessas ações, deve procurar-se 
obter a total coerência com os princípios e 
objetivos gerais da ação externa da União e 
da política externa relativa ao país ou 
região em causa. Relativamente à 
dimensão externa, o instrumento deve 
prestar apoio específico à melhoria da 
cooperação com países terceiros e ao 
reforço de determinados aspetos centrais 
das respetivas capacidades em matéria de 
vigilância e gestão das fronteiras, em 
domínios de interesse para a política de 
migração e para os objetivos de segurança 
interna da União.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração
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(37) O instrumento deve refletir a 
necessidade de uma crescente flexibilidade 
e simplificação, respeitando 
simultaneamente os requisitos em termos 
de previsibilidade, e assegurando uma 
distribuição equitativa e transparente dos 
recursos para satisfazer os objetivos gerais 
e específicos estabelecidos no presente 
regulamento.

(37) O instrumento deve refletir a 
necessidade de uma crescente flexibilidade 
e simplificação, respeitando 
simultaneamente os requisitos em termos 
de previsibilidade, e assegurando uma 
distribuição equitativa e transparente dos 
recursos para satisfazer os objetivos gerais 
e específicos estabelecidos no presente 
regulamento. A fim de responder às 
exigências de transparência do Fundo, a 
Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, deve publicar 
informações sobre o desenvolvimento dos 
programas anuais e plurianuais do 
mecanismo temático. Os Estados-
Membros devem ser obrigados a partilhar 
todas as informações de que disponham 
sobre o desenvolvimento dos programas 
de gestão partilhada. Essas informações 
devem ser centralizadas pela Comissão e 
publicadas num portal único.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Parte dos recursos disponíveis ao 
abrigo do instrumento pode também ser 
atribuída aos programas dos Estados-
Membros para a realização de ações 
específicas, para além da sua dotação 
inicial. Estas ações específicas devem ser 
identificados a nível da União e dizer 
respeito a medidas que exijam esforços de 
cooperação ou ações necessárias para fazer 
face a desenvolvimentos na União que 
exijam um financiamento suplementar a 
disponibilizar a um ou mais Estados-
Membros, designadamente a aquisição 
através dos programas nacionais dos 
Estados-Membros dos equipamentos 
técnicos necessários à Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira para as 
suas atividades operacionais, a 
modernização do tratamento dos pedidos 

(43) Parte dos recursos disponíveis ao 
abrigo do instrumento pode também ser 
atribuída aos programas dos Estados-
Membros para a realização de ações 
específicas, para além da sua dotação 
inicial. Estas ações específicas devem ser 
identificados a nível da União e dizer 
respeito a medidas que exijam esforços de 
cooperação entre os Estados-Membros ou 
ações necessárias para fazer face a 
desenvolvimentos na União que exijam um 
financiamento suplementar a disponibilizar 
a um ou mais Estados-Membros, 
designadamente a aquisição através dos 
programas nacionais dos Estados-Membros 
dos equipamentos técnicos necessários à 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira para as suas atividades 
operacionais, a modernização do 
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de visto, o desenvolvimento de novos 
sistemas informáticos de grande escala e a 
concretização da interoperabilidade entre 
esses sistemas. Estas ações específicas 
serão definidas pela Comissão nos seus 
programas de trabalho.

tratamento dos pedidos de visto, o 
desenvolvimento de novos sistemas 
informáticos de grande escala e a 
concretização da interoperabilidade entre 
esses sistemas. Estas ações específicas 
serão definidas pela Comissão nos seus 
programas de trabalho.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito do Fundo para a Gestão 
Integrada das Fronteiras, o objetivo geral 
do instrumento consiste em assegurar uma 
gestão europeia integrada das fronteiras, 
rigorosa e efetiva nas fronteiras externas, 
garantindo simultaneamente a livre 
circulação de pessoas no território da 
União, no pleno respeito dos 
compromissos da União em matéria de 
direitos fundamentais, e contribuindo assim 
para assegurar um elevado nível de 
segurança na União.

1. No âmbito do Fundo para a Gestão 
Integrada das Fronteiras, o objetivo geral 
do instrumento consiste em assegurar uma 
gestão europeia integrada das fronteiras, 
rigorosa e efetiva nas fronteiras externas, 
garantindo simultaneamente a livre 
circulação de pessoas no território da 
União, no pleno respeito dos 
compromissos da União em matéria de 
direitos fundamentais, e contribuindo assim 
para assegurar um elevado nível de 
segurança e proteção na União.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar uma efetiva gestão europeia 
integrada das fronteiras nas fronteiras 
externas por parte da Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira, no quadro 
de uma responsabilidade partilhada desta 
Agência e das autoridades nacionais 
encarregadas de gestão das fronteiras, a fim 
de facilitar a passagem lícita das fronteiras, 
prevenir e detetar a imigração ilegal e a 
criminalidade transnacional e gerir 
eficazmente os fluxos migratórios;

(a) Apoiar uma efetiva gestão europeia 
integrada das fronteiras nas fronteiras 
externas por parte da Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira, no quadro 
de uma responsabilidade partilhada desta 
Agência e das autoridades nacionais 
encarregadas de gestão das fronteiras, a fim 
de facilitar a passagem lícita das fronteiras, 
prevenir e detetar a imigração ilegal e a 
criminalidade transnacional e gerir 
eficazmente os fluxos migratórios, 
assegurando simultaneamente o respeito 
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do direito de asilo e aplicando os 
princípios da solidariedade e da partilha 
equitativa de responsabilidades;

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As ações financiadas pelo presente 
instrumento são executadas no pleno 
respeito pelos direitos fundamentais e a 
dignidade humana. Nomeadamente, as 
referidas ações devem cumprir as 
disposições da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União, da legislação da 
União relativa à proteção de dados, da 
Convenção Europeia para a proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais (CEDH), do princípio do 
tratamento equitativo de cidadãos de 
países terceiros, do direito de asilo e 
proteção internacional, do princípio da 
não repulsão e das obrigações 
internacionais da União e dos Estados-
Membros decorrentes dos instrumentos 
internacionais de que são signatários, tal 
como a Convenção de Genebra relativa ao 
Estatuto dos Refugiados, de 28 de julho 
de 1951, tal como complementada pelo 
Protocolo de Nova Iorque, de 31 de 
janeiro de 1967.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B Ao executarem ações financiadas 
pelo instrumento relativas à vigilância das 
fronteiras marítimas, os Estados-
Membros devem prestar particular 
atenção às suas obrigações, nos termos do 
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direito marítimo internacional, de prestar 
assistência às pessoas em perigo. Neste 
contexto, o equipamento e os sistemas 
apoiados pelo instrumento podem ser 
utilizados em situações de busca e 
salvamento que possam ocorrer durante 
operações de vigilância de fronteiras no 
mar, contribuindo assim para assegurar a 
proteção e salvar a vida de migrantes.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar que o apoio concedido ao 
abrigo do presente regulamento e pelos 
Estados-Membros é coerente com as 
atividades, políticas e prioridades 
pertinentes da União e que é complementar 
a outros instrumentos da União.

2. A Comissão, o Parlamento 
Europeu e os Estados-Membros devem 
assegurar que o apoio concedido ao abrigo 
do presente regulamento e pelos Estados-
Membros é coerente com as atividades, 
políticas e prioridades pertinentes da União 
e que é complementar a outros 
instrumentos da União.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão determina o montante 
global colocado à disposição do 
instrumento temático no quadro das 
dotações anuais do orçamento da União.

5. A Comissão, após consulta do 
Parlamento, determina o montante global 
colocado à disposição do instrumento 
temático no quadro das dotações anuais do 
orçamento da União.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração
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6. A Comissão adota as decisões de 
financiamento, como referido no artigo 
110.° do Regulamento Financeiro, 
respeitantes ao instrumento temático,
identificando os objetivos e as ações a 
apoiar e fixando os montantes para cada 
uma das suas componentes, como referido 
no n.º 1. As decisões de financiamento 
devem estabelecer, quando aplicável, o 
montante global reservado para as 
operações de financiamento misto.

6. A Comissão, após consulta do 
Parlamento, adota as decisões de 
financiamento, como referido no 
artigo 110.° do Regulamento Financeiro, 
respeitantes ao instrumento temático, 
identificando os objetivos e as ações a 
apoiar e fixando os montantes para cada 
uma das suas componentes, como referido 
no n.º 1. As decisões de financiamento 
devem estabelecer, quando aplicável, o 
montante global reservado para as 
operações de financiamento misto.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Na sequência da adoção da decisão 
de financiamento a que se refere o n.º 3, a 
Comissão pode alterar em conformidade os 
programas executados em regime de gestão 
partilhada.

7. Na sequência da adoção da decisão 
de financiamento a que se refere o n.º 3, a 
Comissão, após consulta do Parlamento,
pode alterar em conformidade os 
programas executados em regime de gestão 
partilhada.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção aplica-se à parte 
do enquadramento financeiro a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 2, alínea a), e aos 
recursos adicionais que serão executados 
em regime de gestão partilhada, em 
conformidade com a decisão da Comissão 
relativa ao instrumento temático a que se 
refere o artigo 8.º.

1. A presente secção aplica-se à parte 
do enquadramento financeiro a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 2, alínea a), e aos 
recursos adicionais que serão executados 
em regime de gestão partilhada, em 
conformidade com a decisão da Comissão, 
após consulta do Parlamento, 
relativamente ao instrumento temático a 
que se refere o artigo 8.º.

Alteração 17
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve assegurar que a 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira e, se adequado, a eu-LISA, são 
associadas ao processo de elaboração dos 
programas dos Estados-Membros desde as 
primeiras fases, na medida em que tal seja 
abrangido pelo âmbito de competência das 
referidas agências.

2. A Comissão e o Parlamento devem
assegurar que a Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira e, se 
adequado, a eu-LISA, são associadas ao 
processo de elaboração dos programas dos 
Estados-Membros desde as primeiras fases, 
na medida em que tal seja abrangido pelo 
âmbito de competência das referidas 
agências.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve consultar a 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira sobre os projetos de programas 
com incidência específica nas atividades 
incluídas no apoio operacional, em 
conformidade com o artigo 3.°, n.° 2, 
alínea a), a fim de assegurar a coerência e a 
complementaridade das ações da Agência e 
dos Estados-Membros em matéria de 
gestão das fronteiras, bem como para evitar 
o duplo financiamento e racionalizar os 
custos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode associar a 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira e, se adequado, a eu-LISA, às 
tarefas de acompanhamento e avaliação 
previstas na secção 5, em especial para 

4. A Comissão e o Parlamento podem
associar a Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira e, se adequado, a eu-
LISA, às tarefas de acompanhamento e 
avaliação previstas na secção 5, em 
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assegurar que as ações realizadas com o 
apoio do instrumento respeitam o acervo 
da União pertinente e as prioridades da 
União acordadas.

especial para assegurar que as ações 
realizadas com o apoio do instrumento 
respeitam o acervo da União pertinente e as 
prioridades da União acordadas.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 12 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

12. No que diz respeito aos 
equipamentos operacionais, incluindo os 
meios de transporte, bem como os sistemas 
de comunicação necessários a um controlo 
efetivo e seguro das fronteiras, adquiridos 
com o apoio do presente instrumento, 
aplicam-se os seguintes critérios:

12. No que diz respeito aos 
equipamentos operacionais, incluindo os 
meios de transporte, bem como os sistemas 
de comunicação necessários a um controlo 
efetivo e seguro das fronteiras e às 
operações de busca e salvamento, 
adquiridos com o apoio do presente 
instrumento, aplicam-se os seguintes 
critérios:

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. A formação no domínio da gestão 
das fronteiras realizada com o apoio do 
presente instrumento, deve basear-se nas 
normas europeias harmonizadas e de 
qualidade em matéria de educação e 
formação comum no domínio da vigilância 
fronteiriça e costeira.

13. A formação no domínio da gestão 
das fronteiras realizada com o apoio do 
presente instrumento deve basear-se nas 
normas europeias harmonizadas e de 
qualidade em matéria de educação e 
formação comum no domínio da vigilância 
fronteiriça e costeira e ter muito 
especialmente em conta as questões de 
direitos humanos e as convenções 
internacionais sobre esta matéria.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Em 2024, a Comissão deve atribuir 
aos programas dos Estados-Membros em 
causa o montante adicional a que se refere 
o artigo 10.°, n.° 1, alínea b), em 
conformidade com os critérios indicados 
no ponto 1c) e nos pontos 2 a 11 do anexo 
I. A repartição deve basear-se nos últimos 
dados estatísticos disponíveis relativos aos 
critérios indicados no ponto 1c) e nos 
pontos 2 a 11 do anexo I. O financiamento 
será efetivo para o período a contar do ano 
civil de 2025.

1. Em 2024, a Comissão, após 
consulta do Parlamento, deve atribuir aos 
programas dos Estados-Membros em causa 
o montante adicional a que se refere o 
artigo 10.°, n.° 1, alínea b), em 
conformidade com os critérios indicados 
no ponto 1c) e nos pontos 2 a 11 do anexo 
I. A repartição deve basear-se nos últimos 
dados estatísticos disponíveis relativos aos 
critérios indicados no ponto 1c) e nos 
pontos 2 a 11 do anexo I. O financiamento 
será efetivo para o período a contar do ano 
civil de 2025.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 2025, a repartição dos 
fundos do instrumento temático tem em 
conta, se for caso disso, os progressos 
realizados para alcançar os objetivos 
intermédios do quadro sobre o desempenho 
a que se refere o artigo 12.° do 
Regulamento (UE) …/… [RDC], bem 
como lacunas identificadas na execução.

3. A partir de 2025, a repartição dos 
fundos do instrumento temático tem em 
conta, se for caso disso, os progressos 
realizados para alcançar os objetivos 
intermédios do quadro sobre o desempenho 
a que se refere o artigo 12.° do 
Regulamento (UE) …/… [RDC], bem 
como lacunas identificadas na execução. 
Os programas serão objeto de uma 
avaliação intercalar, em conformidade 
com os artigos 14.º e 40.º do Regulamento 
(UE) … /… [RDC] e com o artigo 26.º do 
presente regulamento.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
justificar no programa e nos relatórios 
anuais de desempenho a que se refere o 

4. Os Estados-Membros devem 
justificar no programa e nos relatórios 
anuais de desempenho a que se refere o 
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artigo 27.°, o recurso ao apoio operacional 
para realizar os objetivos do presente 
regulamento. Antes da aprovação do 
programa, a Comissão, após consulta da 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira no que respeita às competências 
da Agência em conformidade com o artigo 
12.°, n.° 3, avalia a situação de referência 
nos Estados-Membros que manifestaram a 
intenção de utilizar o apoio operacional, 
tendo em conta as informações 
comunicadas por esses Estados-Membros 
e, se for caso disso, as informações 
disponíveis com base nas avaliações de 
Schengen e nas avaliações da 
vulnerabilidade, incluindo as 
recomendações decorrentes das avaliações 
de Schengen e das avaliações da 
vulnerabilidade.

artigo 27.°, o recurso ao apoio operacional 
para realizar os objetivos do presente 
regulamento. Antes da aprovação do 
programa, a Comissão, após consulta do 
Parlamento e da Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira no que 
respeita às competências da Agência em 
conformidade com o artigo 12.°, n.° 3, 
avalia a situação de referência nos Estados-
Membros que manifestaram a intenção de 
utilizar o apoio operacional, tendo em 
conta as informações comunicadas por 
esses Estados-Membros e, se for caso 
disso, as informações disponíveis com base 
nas avaliações de Schengen e nas 
avaliações da vulnerabilidade, incluindo as
recomendações decorrentes das avaliações 
de Schengen e das avaliações da 
vulnerabilidade.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O instrumento pode apoiar medidas de 
assistência técnica executadas por 
iniciativa ou em nome da Comissão. Essas 
medidas podem ser financiadas a 100%.

O instrumento pode apoiar medidas de 
assistência técnica executadas por 
iniciativa ou em nome da Comissão, após 
consulta do Parlamento. Essas medidas 
podem ser financiadas a 100%.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade (em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados), mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, transparência e 
rastreabilidade (em especial ao 
promoverem as ações ou os seus 
resultados), mediante a prestação de 
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diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

informações coerentes, eficazes e 
proporcionadas, dirigidas a diversos 
públicos, como os meios de comunicação 
social ou a população em geral.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com a sua 
obrigação de apresentação de relatórios nos 
termos do artigo 43.º, n.º 3, alínea h), 
subalíneas i) e iii), do Regulamento 
Financeiro, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
informações sobre o desempenho, em 
conformidade com o anexo V.

1. Em conformidade com a sua 
obrigação de apresentação de relatórios nos 
termos do artigo 41.º, n.º 3, alínea h), 
subalíneas i) e ii), do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/10461-A do Parlamento 
Europeu e do Conselho, a Comissão deve 
apresentar anualmente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho informações sobre 
o desempenho, em conformidade com o 
anexo V.

____________________

1-A Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) 
n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) 
n.º 283/2014, e a Decisão n.º 
541/2014/UE, e revoga o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 (JO L 193 de 
30.7.2018, p. 1).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve realizar uma 
avaliação intercalar e uma avaliação 

1. A Comissão deve realizar uma 
avaliação intercalar e uma avaliação 
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retrospetiva do presente regulamento, 
incluindo das ações executadas no âmbito 
do instrumento.

retrospetiva do presente regulamento, 
incluindo das ações executadas no âmbito 
do instrumento. A avaliação é transmitida 
sem demora ao Parlamento Europeu.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Após a avaliação intercalar e a 
avaliação retrospetiva, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões: ((

(a) Até junho de 2014, um relatório de 
avaliação intercalar sobre a aplicação do 
presente regulamento; Deste relatório de 
avaliação intercalar deve constar uma 
avaliação da revisão intercalar efetuada 
em conformidade com o presente 
regulamento e com o Regulamento (UE) 
…/… [RDC];

(b) O mais tardar, em 30 de junho 
de 2027, um relatório de avaliação ex post 
sobre os efeitos do presente regulamento e 
dos regulamentos específicos subsequente 
ao encerramento dos programas 
nacionais. 

O Parlamento Europeu deve convidar a 
Comissão para um diálogo estrutura 
sobre a revisão intercalar e a avaliação 
ex post.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de fevereiro de 2023, e até à 
mesma data de cada ano subsequente até 
2031 inclusive, os Estados-Membros 

1. Até 15 de fevereiro de 2023, e até à 
mesma data de cada ano subsequente até 
2031 inclusive, os Estados-Membros 
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apresentam à Comissão um relatório anual 
sobre o desempenho a que se refere o 
artigo 36.º, n.º 6 do Regulamento (UE) 
…/… [RDC]. O relatório a apresentar em 
2023 deve abranger a execução do 
programa até 30 de junho de 2022.

apresentam à Comissão e ao Parlamento
um relatório anual sobre o desempenho a 
que se refere o artigo 36.º, n.º 6 do 
Regulamento (UE) …/… [RDC]. O 
relatório a apresentar em 2023 deve 
abranger a execução do programa até 30 de 
junho de 2022.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento aplica-se a partir 
de 1 de janeiro de 2021.

O presente regulamento aplica-se a partir 
de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro 
de 2027.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) O intercâmbio de boas práticas com 
vista a avaliar, promover, apoiar e 
aprofundar o desenvolvimento das 
políticas e objetivos da União, 
nomeadamente no que respeita à proteção 
dos direitos fundamentais no contexto dos 
diferentes componentes do controlo das 
fronteiras, em especial no que respeita à 
identificação, assistência imediata e 
apresentação a serviços de proteção das 
pessoas vulneráveis, nomeadamente 
mulheres, crianças e menores não 
acompanhados;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) Medidas que visam melhorar a 
interoperabilidade dos sistemas 
informáticos e das redes de comunicação.
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