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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O relator congratula-se com a proposta da Comissão que visa reformular e substituir o 

Regulamento (UE) n.º 604/2013 do Conselho que estabelece os critérios e mecanismos de 

determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção 

internacional apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou 

por um apátrida. Face à crise migratória e dos refugiados, afigurou-se necessário reformar o 

sistema de Dublim, a fim de o simplificar e melhorar a sua eficácia prática, bem como para ter 

em conta o facto de alguns Estados-Membros estarem confrontados com pressões 

desproporcionadas em termos de pedidos. 

Mecanismo corretivo  

Os montantes necessários para assegurar a execução da proposta ascendem a 1 828 mil 

milhões de EUR para o período 2017-2020. Esse valor deve cobrir os custos das 

transferências logo que o mecanismo de equidade tenha sido ativado em benefício de um 

Estado-Membro, os custos da criação e de funcionamento do sistema informático destinado 

ao registo e à atribuição automática dos pedidos de asilo, bem como os custos da criação de 

capacidades de acolhimento suplementares e do fornecimento de alimentação e de serviços 

essenciais aos requerentes de asilo transferidos. 

O relator toma nota da posição da Comissão, que fixa um limite para o número de pedidos de 

asilo a partir do qual o mecanismo corretivo da repartição é automaticamente ativado; será 

necessário prever um limite de ativação para evitar que um Estado-Membro se veja 

confrontado com pressões desproporcionadas em termos de pedidos de asilo ou recorra a este 

mecanismo de repartição apesar de acolher apenas um número pequeno de requerentes de 

asilo na chave de repartição. 

O relator considera, porém, que, ao fixar o limite de ativação em 150 % da sua quota de 

referência, a Comissão transfere para alguns Estados-Membros um encargo excessivo, uma 

vez que o Estado-Membro deve assumir por si só a responsabilidade de um número de 

pedidos que excede em 50 % a sua capacidade antes de ativar o mecanismo de solidariedade; 

considera igualmente que um limite demasiado baixo sem condições adicionais pode implicar 

a não responsabilização de um Estado-Membro relativamente ao controlo e gestão das 

fronteiras; por conseguinte, o relator propõe fixar esse limite em 100 % da quota de referência 

de um Estado-Membro, prevenindo uma eventual política de falta de rigor nas fronteiras 

mediante o aditamento de uma cláusula de solidariedade recíproca que permita a suspensão do 

mecanismo corretivo quando um Estado-Membro não cumprir corretamente as suas 

obrigações de gestão das suas fronteiras externas e em conformidade com o regulamento 

relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira; por último, o relator propõe que seja 

prevista a cessação da aplicação do mecanismo corretivo apenas quando o número de pedidos 

de asilo para o Estado-Membro beneficiário descer novamente para 90 % da sua quota de 

referência, evitando assim os avanços/recuos no sistema.  

Custos de transferência  

Dos 1 828 mil milhões de EUR previstos, 375 milhões de EUR são consagrados ao reembolso 

dos custos das transferências entre Estados-Membros, num total de 750 000 pessoas 

transferidas. O artigo 42.º da proposta de reformulação prevê que o Estado-Membro 

beneficiário que assegura a transferência de um requerente de asilo para o Estado-Membro de 
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atribuição seja reembolsado num montante fixo de 500 EUR por cada pessoa transferida.  

O relator apoia a proposta segundo a qual o Estado-Membro que assegura os custos da 

transferência tem direito a uma indemnização; considera que se justifica uma indemnização 

de um montante fixo porque permite evitar um enorme encargo burocrático de controlo dos 

custos reais; no entanto, o relator considera que, ao fixar esse montante em 500 EUR por cada 

pessoa transferida, sob pretexto de que se os benefícios se afastarem dos custos reais tal pode 

ajudar os Estados-Membros mais expostos, a Comissão não tem em conta a criação recente de 

um instrumento de ajuda de emergência1 que complementa as ações empreendidas pelos 

Estados-Membros afetados, nomeadamente, por um afluxo súbito e maciço de cidadãos de 

países terceiros (refugiados e migrantes) para o seu território. 

O relator propõe, então, que esse montante fixo seja de 300 EUR por cada pessoa transferida 

para se aproximar um pouco mais dos custos reais estimados. O montante total das 

transferências para o período 2017-2020 seria então de 225 milhões de EUR, o que permitiria 

uma poupança de 150 milhões de EUR. Destas economias, poderiam ser afetados, pelo 

menos, 110 milhões de EUR ao fundo de reserva de emergência (30 milhões em 2017, 40 

milhões em 2018 e 40 milhões em 2019) antes da expiração da sua base jurídica em março de 

2019.  

Solidariedade financeira e criação de uma «reserva de Dublim» no fundo FAMI  

O relator considera legítima, necessária e proporcionada a proposta da Comissão que visa 

impor aos Estados-Membros a obrigação de contribuir financeiramente se recusarem aceitar 

os requerentes de asilo que lhe são atribuídos pelo sistema de repartição. O relator salienta 

que essa contribuição financeira obrigatória não tem de modo algum um caráter punitivo, mas 

representa uma participação adequada para a solidariedade necessária entre os Estados-

Membros (artigo 80.º do TFUE); porém, o relator considera que o mecanismo financeiro 

previsto pela Comissão neste caso não é o mais adequado, quer em termos de montante quer 

de método.  

O relator propõe que, a título de solidariedade financeira, um Estado-Membro que preencha as 

suas obrigações no quadro do mecanismo corretivo da repartição deve pagar, por cada 

requerente que lhe tenha sido atribuído, no primeiro e no segundo anos, 50 000 EUR, no 

terceiro e no quarto anos, 75 000 EUR, no quinto ano e nos anos seguintes, 100 000 EUR. 

Estes montantes serão integralmente transferidos para o fundo FAMI, criado pelo 

Regulamento (UE) n.º 516/2014, a fim de criar uma «reserva de Dublim». A criação dessa 

reserva só pode ser realizada, como é óbvio, no momento da revisão do fundo FAMI, prevista 

no artigo 60.º do Regulamento 514/2014 e no artigo 28.º do Regulamento (UE) n.º 516/2014, 

até 30 de junho de 2020. Se um Estado-Membro não efetuar o pagamento, a Comissão deve 

reter estes montantes sobre os pagamentos devidos a esse Estado-Membro a título de outros 

fundos da União. 

As dotações dessa «reserva de Dublim» destinam-se a cobrir a atribuição de um montante fixo 

por requerente de asilo, repartido proporcionalmente entre os Estados-Membros que 

participam corretamente no mecanismo corretivo de repartição; a Decisão (UE) 2015/1601 

especifica que as medidas de relocalização recebem apoio financeiro do fundo FAMI. Para o 

                                                 
1 Regulamento (UE) 2016/369 do Conselho, de 15 de março de 2016, relativo à prestação de apoio de 

emergência na União. 
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efeito, os Estados-Membros de relocalização recebem um montante fixo de 6 000 EUR por 

cada requerente de proteção internacional que tenha sido relocalizado no seu território. 

Quando se trata de reinstalação, o montante é de 10 000 EUR por pessoa; por conseguinte, o 

relator considera ser conveniente que este mecanismo de solidariedade preveja um apoio 

financeiro para os Estados-Membros que nele participam; com o sistema proposto, os 

montantes previstos de apoio financeiro por requerente aumentam proporcionalmente aos 

encargos que devem ser repartidos devido à não participação de alguns Estados-Membros.  

Sistema automatizado de registo e monitorização dos pedidos  

Dos 1 828 mil milhões de EUR, 3 603 milhões de EUR são atribuídos ao orçamento da eu-

LISA para a preparação, o desenvolvimento e a gestão operacional do sistema informático 

automatizado destinado à repartição dos requerentes de asilo; assim que o sistema 

automatizado para o registo e monitorização dos pedidos e para o mecanismo de atribuição 

previsto no artigo 44.º determinar qual o Estado-Membro de atribuição, essa informação deve 

ser automaticamente introduzida no Eurodac. Por conseguinte, é necessário prever a 

interoperabilidade entre o sistema central do mecanismo corretivo e o sistema central do 

Eurodac. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Orçamentos 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 

Considerando 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(30) A Agência europeia para a gestão 

operacional de sistemas informáticos de 

grande escala no espaço de liberdade, 

segurança e justiça criada pelo 

Regulamento (UE) n.º 1077/201121 é 

responsável pela preparação, 

desenvolvimento e gestão operacional do 

sistema central e da infraestrutura de 

comunicação entre o sistema central e as 

infraestruturas nacionais. 

(30) A Agência europeia para a gestão 

operacional de sistemas informáticos de 

grande escala no espaço de liberdade, 

segurança e justiça criada pelo 

Regulamento (UE) n.º 1077/201121 é 

responsável pela preparação, 

desenvolvimento e gestão operacional do 

sistema central, da sua interoperabilidade 

com outros sistemas e da infraestrutura de 

comunicação entre o sistema central e as 

infraestruturas nacionais. 

___________ ___________ 

21 Regulamento (UE) n.º 1077/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, 

que cria uma Agência europeia para a gestão 

operacional de sistemas informáticos de grande 

escala no espaço de liberdade, segurança e justiça 

21 Regulamento (UE) n.º 1077/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, 

que cria uma Agência europeia para a gestão 

operacional de sistemas informáticos de grande 

escala no espaço de liberdade, segurança e justiça 
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(JO L 286 de 1.11.2011, p. 1). (JO L 286 de 1.11.2011, p. 1). 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 

Texto da Comissão Alteração 

(32) Para o funcionamento do 

mecanismo corretivo da repartição, deve 

ser aplicada, como ponto de referência, 

uma chave de repartição baseada na 

dimensão da população e na economia dos 

Estados-Membros, juntamente com um 

limiar, de modo a que o mecanismo ajude 

os Estados-Membros sujeitos a uma 

pressão desproporcionada. A aplicação da 

repartição corretiva em benefício de um 

Estado-Membro deve ser acionada 

automaticamente sempre que o número de 

pedidos de proteção internacional pelos 

quais um Estado-Membro é responsável 

exceda em 150 % o número indicado na 

chave de referência. A fim de refletir os 

esforços globais de cada Estado-Membro, 

para efeitos deste cálculo, o número de 

pessoas efetivamente reinstaladas nesse 

Estado-Membro deve ser adicionado ao 

número de pedidos de proteção 

internacional. 

(32) Para o funcionamento do 

mecanismo corretivo da repartição, deve 

ser aplicada, como ponto de referência, 

uma chave de repartição baseada na 

dimensão da população e na economia dos 

Estados-Membros, juntamente com um 

limiar, de modo a que o mecanismo ajude 

os Estados-Membros sujeitos a uma 

pressão desproporcionada. A aplicação da 

repartição corretiva em benefício de um 

Estado-Membro deve ser acionada 

automaticamente sempre que o número de 

pedidos de proteção internacional pelos 

quais um Estado-Membro é responsável 

exceda em 100 % o número indicado na 

chave de referência. A fim de refletir os 

esforços globais de cada Estado-Membro, 

para efeitos deste cálculo, o número de 

pessoas efetivamente reinstaladas nesse 

Estado-Membro deve ser adicionado ao 

número de pedidos de proteção 

internacional. 

Justificação 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
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Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) Ao abrigo do mecanismo de 

repartição, os custos da transferência de um 

requerente para o Estado-Membro de 

atribuição devem ser reembolsados pelo 

orçamento da UE. 

(34) Ao abrigo do mecanismo de 

repartição, os custos da transferência de um 

requerente para o Estado-Membro de 

atribuição devem ser reembolsados pelo 

orçamento da UE mediante um montante 

fixo de 300 EUR por cada pessoa 

transferida. 

Justificação 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(35) Um Estado-Membro de atribuição 

pode decidir não aceitar os requerentes 

que lhe forem atribuídos durante um 

período de doze meses; nesse caso, deve 

inserir esta informação no sistema 

automatizado e notificar os outros Estados-

Membros, a Comissão e a Agência da 

União Europeia para o Asilo. 

Posteriormente, os requerentes que teriam 

sido atribuídos a esse Estado-Membro 

devem ser atribuídos aos outros 

Estados-Membros. O Estado-Membro que 

não participa temporariamente no 

(35) Um Estado-Membro de atribuição 

que não aceite os requerentes que lhe 

forem atribuídos durante um período de 

doze meses deve inserir esta informação no 

sistema automatizado e notificar os outros 

Estados-Membros, a Comissão e a Agência 

da União Europeia para o Asilo. 

Posteriormente, os requerentes que teriam 

sido atribuídos a esse Estado-Membro 

devem ser atribuídos aos outros 

Estados-Membros. É conveniente criar um 

fundo (“Fundo de Reserva de Dublim”), 

devendo o Estado-Membro que não 
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mecanismo corretivo da repartição deve 

pagar uma contribuição de solidariedade 

de 250 000 EUR por requerente não aceite 

ao Estado-Membro que tiver sido 

designado responsável pela análise desses 

pedidos. A Comissão deve estabelecer as 

modalidades práticas para a aplicação do 

mecanismo de contribuição de 

solidariedade mediante um ato de 

execução. A Agência da União Europeia 

para o Asilo monitorizará a aplicação do 

mecanismo de solidariedade financeira e 

apresentará um relatório anual à 

Comissão. 

participe no mecanismo corretivo da 

repartição contribuir para esse fundo, por 

cada requerente que lhe tenha sido 

atribuído e que não aceite, com um 

montante de 50 000 EUR no primeiro e 

no segundo anos, 75 000 EUR no terceiro 

e no quarto anos, e 100 000 EUR nos 

anos seguintes. Os fundos da “Reserva de 

Dublim” destinam-se a cobrir a atribuição 

de um montante fixo por requerente de 

asilo a título de proteção internacional, 

repartido proporcionalmente entre os 

Estados-Membros que participam no 

mecanismo corretivo da repartição. Se um 

Estado-Membro não efetuar o pagamento, 

a Comissão deve reter um montante 

equivalente sobre os pagamentos devidos 

a esse Estado-Membro a título de outros 

fundos da União. A Comissão deve 

estabelecer num ato de execução as 

modalidades práticas para a aplicação do 

princípio acima especificado e a Agência 

da União Europeia para o Asilo 

monitorizará a aplicação do mecanismo de 

solidariedade financeira e apresentará 

anualmente um relatório à Comissão. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 41 

 

Texto da Comissão Alteração 

(41) Deve ser assegurada a continuidade 

entre o dispositivo de determinação do 

Estado-Membro responsável estabelecido 

pelo Regulamento (UE) n.º 604/2013 e o 

dispositivo estabelecido pelo presente 

regulamento. De igual modo, convém 

garantir a coerência entre o presente 

regulamento e o Regulamento [proposta de 

regulamento que reformula o Regulamento 

(UE) n.º 603/2013 do Parlamento Europeu 

e do Conselho]. 

(41) Deve ser assegurada a continuidade 

entre o dispositivo de determinação do 

Estado-Membro responsável estabelecido 

pelo Regulamento (UE) n.º 604/2013 e o 

dispositivo estabelecido pelo presente 

regulamento. De igual modo, convém 

garantir a coerência entre o presente 

regulamento e o Regulamento [proposta de 

regulamento que reformula o Regulamento 

(UE) n.º 603/2013 do Parlamento Europeu 

e do Conselho]. Assim que o sistema 

automatizado para o registo e 

monitorização dos pedidos e para o 

mecanismo de atribuição previsto no 
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artigo 44.º determinar qual o Estado-

Membro de atribuição, essa informação 

deve ser automaticamente introduzida no 

Eurodac. Por conseguinte, é necessário 

prever a interoperabilidade entre o 

sistema central do mecanismo corretivo e 

o sistema central do Eurodac. 

Justificação 

Esta alteração explicita o vínculo existente entre as duas regulamentações em questão com 

vista a assegurar a coerência entre os dois sistemas em função da sua interoperabilidade. 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O n.º 1 aplica-se quando o sistema 

automatizado referido no artigo 44.º, n.º 1, 

indicar que o número de pedidos de 

proteção internacional pelos quais um 

Estado-Membro é responsável em 

conformidade com os critérios 

estabelecidos no capítulo III, artigo 3.º, n.ºs 

2 ou 3, e artigos 18.º e 19.º, acrescentado 

ao número de pessoas efetivamente 

reinstaladas, é 150 % superior ao número 

de referência para esse Estado-Membro, 

determinado pela chave referida no artigo 

35.º. 

2. O n.º 1 aplica-se quando o sistema 

automatizado referido no artigo 44.º, n.º 1, 

indicar que o número de pedidos de 

proteção internacional pelos quais um 

Estado-Membro é responsável em 

conformidade com os critérios 

estabelecidos no capítulo III, artigo 3.º, n.ºs 

2 ou 3, e artigos 18.º e 19.º, acrescentado 

ao número de pessoas efetivamente 

reinstaladas, é 100 % superior ao número 

de referência para esse Estado-Membro, 

determinado pela chave referida no artigo 

35.º. 

Justificação 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
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Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Solidariedade financeira Solidariedade financeira e instituição do 

“Fundo de Reserva de Dublim” 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. No final do período de três meses 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento e no final de cada período 

subsequente de doze meses, um Estado-

Membro pode assinalar no sistema 

automatizado que não participará 

temporariamente no mecanismo corretivo 

da repartição estabelecido no capítulo VII 

do presente regulamento enquanto 

Estado-Membro de atribuição, e 

comunica essa informação aos 

Estados-Membros, à Comissão e à Agência 

da União Europeia para o Asilo. 

1. Qualquer Estado-Membro que não 

cumpra as suas obrigações a título do 

mecanismo corretivo da repartição 

estabelecido no capítulo VII enquanto 

Estado-Membro de atribuição, no final do 

período de três meses após a entrada em 

vigor do presente regulamento e no final de 

cada período subsequente de doze meses, 

introduz essa informação no sistema 

automatizado e comunica-a aos 

Estados-Membros, à Comissão e à Agência 

da União Europeia para o Asilo. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. No final do período de doze meses 

referido no n.º 2, o sistema automatizado 

comunica ao Estado-Membro que não 

participa no mecanismo corretivo da 

repartição o número de requerentes para os 

quais teria sido o Estado-Membro de 

atribuição. Esse Estado-Membro deve 

3. No final do período de doze meses 

referido no n.º 2, o sistema automatizado 

comunica ao Estado-Membro que não 

participa no mecanismo corretivo da 

repartição o número de requerentes para os 

quais teria sido o Estado-Membro de 

atribuição. É conveniente criar um fundo 
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pagar uma contribuição de solidariedade 

de 250 000 EUR por requerente que lhe 

teria sido atribuído durante o respetivo 

período de doze meses. A contribuição de 

solidariedade deve ser paga ao 

Estado-Membro determinado como 

responsável pela análise dos respetivos 

pedidos. 

(“Fundo de Reserva de Dublim”), 

devendo o Estado-Membro que não 

participe no mecanismo corretivo da 

repartição contribuir para esse fundo, por 

cada requerente que lhe tenha sido 

atribuído e que não aceite, com um 

montante de 50 000 EUR no primeiro e 

no segundo anos, 75 000 EUR no terceiro 

e no quarto anos, e 100 000 EUR nos 

anos seguintes. Os fundos da “Reserva de 

Dublim” destinam-se a cobrir a atribuição 

de um montante fixo por requerente de 

proteção internacional, repartido 

proporcionalmente entre os 

Estados-Membros que participam no 

mecanismo corretivo da repartição. Se um 

Estado-Membro não efetuar o pagamento, 

a Comissão deve reter um montante 

equivalente sobre os pagamentos devidos 

a esse Estado-Membro a título de outros 

fundos da União. 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

No que se refere aos custos da 

transferência de um requerente para o 

Estado-Membro de atribuição, deve ser 

pago ao Estado-Membro beneficiário um 

montante de 500 EUR por cada pessoa 

transferida nos termos do artigo 38.º, alínea 

c). Este apoio financeiro deve ser 

implementado aplicando os procedimentos 

estabelecidos no artigo 18.º do 

Regulamento (UE) n.º 516/2014. 

No que se refere aos custos da 

transferência de um requerente para o 

Estado-Membro de atribuição, deve ser 

pago ao Estado-Membro beneficiário um 

montante de 300 EUR por cada pessoa 

transferida nos termos do artigo 38.º, alínea 

c). Este apoio financeiro deve ser 

implementado aplicando os procedimentos 

estabelecidos no artigo 18.º do 

Regulamento (UE) n.º 516/2014. 

Justificação 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 
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montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O sistema automatizado notifica os 

Estados-Membros e a Comissão logo que o 

número de pedidos apresentados no 

Estado-Membro beneficiário pelos quais 

este Estado-Membro seja responsável ao 

abrigo do presente regulamento seja 

inferior a 150 % da sua quota em 

conformidade com o artigo 35.º, n.º 1. 

O sistema automatizado notifica os 

Estados-Membros e a Comissão logo que o 

número de pedidos apresentados no 

Estado-Membro beneficiário pelos quais 

este Estado-Membro seja responsável ao 

abrigo do presente regulamento seja 

inferior a 90 % da sua quota em 

conformidade com o artigo 35.º, n.º 1. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Se um Estado-Membro não cumprir 

devidamente as suas obrigações em 

matéria de gestão das suas fronteiras 

externas, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 2016/1624 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A, o 

Conselho, deliberando por maioria 

qualificada, pode decidir suspender o 

mecanismo corretivo da repartição. A 

decisão de suspender o mecanismo é 

válida por um período determinado que 

não poderá ser superior a um ano. 

 __________ 

 1-A Regulamento (UE) 2016/1624 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 

2016, relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e 

Costeira que altera o Regulamento (UE) 2016/399 

do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga o 

Regulamento (CE) n.º 863/2007 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, o Regulamento (CE) 

n.º 2007/2004 do Conselho e a Decisão 

2005/267/CE do Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, 

p. 1). 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A interoperabilidade entre o 

sistema informatizado e o Eurodac é 

assegurada através de um canal direto de 

comunicação entre os sistemas centrais, a 

fim de permitir a transmissão automática 

da informação sobre a determinação do 

Estado-Membro de atribuição pelo 

mecanismo corretivo. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência europeia para a gestão 

operacional de sistemas informáticos de 

grande escala no espaço de liberdade, 

segurança e justiça criada pelo 

Regulamento (UE) n.º 1077/2011 é 

responsável pela preparação, 

desenvolvimento e gestão operacional do 

sistema central e da infraestrutura de 

comunicação entre o sistema central e as 

infraestruturas nacionais. 

3. A Agência europeia para a gestão 

operacional de sistemas informáticos de 

grande escala no espaço de liberdade, 

segurança e justiça criada pelo 

Regulamento (UE) n.º 1077/2011 é 

responsável pela preparação, 

desenvolvimento e gestão operacional do 

sistema central, da sua interoperabilidade 

com outros sistemas e da infraestrutura de 

comunicação entre o sistema central e as 

infraestruturas nacionais. 
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