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PR_COD_1recastingam 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato.) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e 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 (reformulação) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Processo legislativo ordinário – reformulação) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2016)0270), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 78.º, n.º 2, alínea e), do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 

pela Comissão (C8-0173/2016), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pela Câmara dos Deputados 

checa, pelo Senado checo, pelo Senado italiano, pelo Parlamento húngaro, pela Câmara 

Baixa do Parlamento polaco, pelo Senado do Parlamento polaco, pela Câmara dos 

Deputados romena e pelo Parlamento eslovaco, no âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à 

aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, segundo os quais o 

projeto de ato legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 19 de outubro de 

20161, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 8 de dezembro de 20162, 

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um 

recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos3, 

– Tendo em conta a carta que, em 30 de novembro de 2016, a Comissão dos Assuntos 

Jurídicos endereçou à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos, nos termos do artigo 104.º, n.º 3 do seu Regimento, 

– Tendo em conta os artigos 104.º e 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos, bem como da 

Comissão dos Orçamentos (A8-0000/2017), 

                                                 
1 JO C 34 de 2.2.2017, p. 144. 
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
3 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1. 
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A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, 

do Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta da Comissão não 

contém alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, 

no que diz respeito à codificação das disposições inalteradas dos atos precedentes com 

as referidas alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos atos 

existentes, sem alterações substantivas; 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações 

do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 

Comissão; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A Agência da União Europeia para 

o Asilo deve prestar apoio adequado no 

âmbito da aplicação do presente 

regulamento, em especial estabelecendo a 

chave de referência para a distribuição dos 

requerentes de asilo no âmbito do 

mecanismo corretivo da repartição e 

adaptando anualmente os números 

subjacentes à chave de referência, bem 

como a chave de referência, com base nos 

dados fornecidos pelo Eurostat. 

(9) A Agência da União Europeia para 

o Asilo («Agência para o Asilo») deve 

prestar apoio adequado no âmbito da 

aplicação do presente regulamento, em 

especial estabelecendo a chave de 

referência para a distribuição dos 

requerentes de asilo no âmbito do 

mecanismo corretivo da repartição e 

adaptando anualmente os números 

subjacentes à chave de referência, bem 

como a chave de referência, com base nos 

dados fornecidos pelo Eurostat. A Agência 

para o Asilo deve igualmente elaborar 

material informativo, em estreita 

colaboração com as autoridades 

pertinentes dos Estados-Membros. A 

Agência para o Asilo deve tornar-se 

gradualmente responsável pela 

transferência de requerentes ou de 

beneficiários de proteção internacional ao 

abrigo do presente regulamento. 

Or. en 
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Justificação 

A alteração atualiza o considerando tendo em conta as mudanças introduzidas, 

nomeadamente, nos artigos 6.º e 38.º. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) De acordo com a Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança de 1989, reconhecida pela Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o interesse superior do menor 

deve constituir uma preocupação 

fundamental dos Estados-Membros ao 

aplicarem o presente regulamento. Na 

avaliação do interesse superior do menor, 

os Estados-Membros devem, 

nomeadamente, ter devidamente em conta 

o bem-estar e o desenvolvimento social do 

menor, questões relativas à sua segurança e 

proteção e as opiniões do menor em função 

da sua idade e grau de maturidade, 

incluindo o seu meio social e familiar. 

Além disso, devido à sua especial 

vulnerabilidade, devem ser estabelecidas 

garantias processuais específicas para os 

menores não acompanhados. 

(15) De acordo com a Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança de 1989, reconhecida pela Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o interesse superior do menor 

deve constituir a preocupação fundamental 

dos Estados-Membros ao aplicarem o 

presente regulamento. Na avaliação do 

interesse superior do menor, os Estados-

Membros devem, nomeadamente, ter 

devidamente em conta o bem-estar e o 

desenvolvimento social do menor, questões 

relativas à sua segurança e proteção e as 

opiniões do menor em função da sua idade 

e grau de maturidade, incluindo o seu meio 

social e familiar. Além disso, devido à sua 

especial vulnerabilidade, devem ser 

estabelecidas garantias processuais 

específicas para os menores não 

acompanhados. 

Or. en 

Justificação 

Atualização relacionada com as modificações do artigo 8.º. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) A fim de impedir que os 

requerentes que apresentam pedidos 

inadmissíveis, ou que provavelmente não 

necessitam de proteção internacional, ou 

que representam um risco para a 

segurança sejam transferidos entre 

Estados-Membros, é necessário assegurar 

que o Estado-Membro em que o pedido é 

apresentado pela primeira vez verifique a 

admissibilidade do pedido no que se refere 

ao primeiro país de asilo e ao país terceiro 

seguro, examine mediante procedimentos 

acelerados os pedidos apresentados pelos 

requerentes provenientes de um país de 

origem seguro indicado na lista da UE, 

bem como os requerentes que apresentem 

problemas relacionados com a segurança. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração é consequência da supressão do artigo 3.º, n.º 3. A relatora não está, como tal, 

contra a utilização dos procedimentos de admissibilidade, mas a sua utilização antes da 

determinação do Estado-Membro responsável implicará a introdução de um (novo) encargo 

adicional, para lá do razoável, nos Estados-Membros da primeira linha. Ainda assim, os 

Estados-Membros poderão continuar a seguir os procedimentos de admissibilidade quando o 

requerente se encontrar no Estado-Membro responsável (ao abrigo das disposições do 

Regulamento Procedimentos de Asilo). As questões de segurança são tratadas 

separadamente. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) O tratamento conjunto dos pedidos 

de proteção internacional dos membros de 

uma família pelo mesmo Estado-Membro 

constitui uma medida que permite 

assegurar uma análise aprofundada dos 

pedidos, a coerência das decisões tomadas 

(18) O tratamento conjunto dos pedidos 

de proteção internacional dos membros de 

uma família pelo mesmo Estado-Membro 

constitui uma medida que permite 

assegurar uma análise aprofundada dos 

pedidos, a coerência das decisões tomadas 
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sobre estes e a não separação dos membros 

de uma família. 

sobre estes e a não separação dos membros 

de uma família. O tratamento conjunto 

dos pedidos de uma família não anula o 

direito de apresentação de um pedido 

individual por parte de um requerente. 

Or. en 

Justificação 

Trata-se de um esclarecimento da legislação aplicável e não de uma modificação da mesma. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de garantir o pleno respeito 

pelo princípio da unidade da família e o 

interesse superior do menor, a existência de 

uma relação de dependência entre o 

requerente e o seu filho, irmão, o pai ou a 

mãe devido a gravidez ou maternidade, 

estado de saúde ou idade avançada do 

requerente deverão constituir critérios de 

responsabilidade vinculativos. Se o 

requerente for um menor não 

acompanhado, a presença de um membro 

da família ou familiar no território de outro 

Estado-Membro que dele possa cuidar 

deverá igualmente constituir um critério de 

responsabilidade vinculativo. A fim de 

desencorajar os movimentos secundários 

dos menores não acompanhados, que não 

correspondem ao seu interesse superior, e 

na falta de um membro da família ou 

familiar, o Estado-Membro responsável é 

aquele em que o menor não 

acompanhado apresenta o seu primeiro 

pedido de proteção internacional, a menos 

que seja demonstrado que tal não 

corresponde ao seu interesse superior. 
Antes de transferir um menor não 

acompanhado para outro Estado-Membro, 

o Estado-Membro que procede à 

(20) A fim de garantir o pleno respeito 

pelo princípio da unidade da família e o 

interesse superior do menor, a existência de 

uma relação de dependência entre o 

requerente e o seu filho, irmão, o pai ou a 

mãe devido a gravidez ou maternidade, 

estado de saúde ou idade avançada do 

requerente deverão constituir critérios de 

responsabilidade vinculativos. Se o 

requerente for um menor não 

acompanhado, a presença de um membro 

da família ou familiar no território de outro 

Estado-Membro que dele possa cuidar 

deverá igualmente constituir um critério de 

responsabilidade vinculativo. Antes de 

transferir um menor não acompanhado para 

outro Estado-Membro, o Estado-Membro 

que procede à transferência deve 

certificar-se de que esse Estado-Membro 

tomará todas as medidas necessárias e 

adaptadas para assegurar uma proteção 

adequada do menor, nomeadamente a 

rápida nomeação de um tutor encarregado 

de zelar pela proteção de todos os seus 

direitos. Qualquer decisão de transferência 

de um menor não acompanhado deve ser 

precedida de uma avaliação do seu 

interesse superior por uma equipa 



 

PE599.751v02-00 10/97 PR\1118296PT.docx 

PT 

transferência deve certificar-se de que esse 

Estado-Membro tomará todas as medidas 

necessárias e adaptadas para assegurar uma 

proteção adequada do menor, 

nomeadamente a rápida nomeação de um 

ou mais representantes encarregados de 

zelar pela proteção de todos os seus 

direitos. Qualquer decisão de transferência 

de um menor não acompanhado deve ser 

precedida de uma avaliação do seu 

interesse superior por pessoal devidamente 

qualificado e com a experiência 

necessária. 

multidisciplinar devidamente qualificada 

e com a experiência necessária. 

Or. en 

Justificação 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) O facto de um Estado-Membro 

assumir a responsabilidade pela análise 

de um pedido nele apresentado nos casos 

em que essa análise não é da sua 

responsabilidade com base nos critérios 

estabelecidos no presente regulamento 

pode comprometer a eficácia e a 

sustentabilidade do sistema, pelo que deve 

ser excecional. Por conseguinte, os 

Estados-Membros devem ter a 

possibilidade de afastar a aplicação dos 

critérios de responsabilidade apenas por 

razões humanitárias, em especial por 

(21) Um Estado-Membro deve ter a 

possibilidade de derrogar a aplicação dos 

critérios de responsabilidade e de analisar 

um pedido de proteção internacional que 

lhe tenha sido apresentado, ou a outro 

Estado-Membro, mesmo que essa análise 

não seja da sua responsabilidade com base 

nos critérios vinculativos estabelecidos no 

presente regulamento. A fim de combater o 

fenómeno dos movimentos secundários e 

de encorajar os requerentes a pedirem 

imediatamente asilo no primeiro 

Estado-Membro de chegada, deve ser 
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motivos familiares, antes de ser 

determinado um Estado-Membro 

responsável, e de analisar um pedido de 

proteção internacional que lhes tenha 

sido apresentado, ou a outro Estado-

Membro, mesmo que tal análise não seja 

da sua responsabilidade em conformidade 

com os critérios vinculativos previstos no 

presente regulamento. 

permitido ao requerente escrever um 

pedido devidamente fundamentado, 

nomeadamente sobre as caraterísticas da 

sua família alargada, vínculos culturais 

ou sociais, ou competências linguísticas, 

que facilitem a sua integração num 

determinado Estado-Membro, a análise 

do seu pedido pelo Estado-Membro onde 

o mesmo foi apresentado, ou uma 

solicitação por esse Estado-Membro da 

assunção de responsabilidade por parte de 
outro Estado-Membro. 

Or. en 

Justificação 

Corresponde às alterações do artigo 19.º, que procuram retomar o texto do Regulamento 

Dublim III, que confere mais flexibilidade aos Estados-Membros, em termos de poderes 

discricionários, para assumirem a responsabilidade também nos casos em que as regras em 

vigor a tal não os obrigam. A fim de combater movimentos secundários e de disponibilizar 

uma ferramenta simples de harmonização de interesses entre os requerentes e os 

Estados-Membros, deve ser possível aos primeiros pedir que um Estado-Membro específico 

assuma a responsabilidade pelo seu pedido. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) A fim de assegurar que os objetivos 

do presente regulamento sejam alcançados 

e de eliminar os obstáculos à sua aplicação, 

em especial para prevenir a fuga e os 

movimentos secundários entre 

Estados-Membros, é necessário 

estabelecer obrigações claras que devem 

ser respeitadas pelo requerente no 

contexto do procedimento, informando-o 

das mesmas em tempo útil. A violação 

destas obrigações jurídicas deve ter 

consequências processuais adequadas e 

proporcionadas para o requerente, bem 

como consequências adequadas e 

proporcionadas a nível das suas condições 

(22) A fim de assegurar que os objetivos 

do presente regulamento sejam alcançados 

e de eliminar os obstáculos à sua aplicação, 

em especial para prevenir a fuga e os 

movimentos secundários entre 

Estados-Membros, devem ser adotados 

procedimentos que garantam a 

cooperação dos requerentes e dos 

Estados-Membros a fim de eliminar 

incentivos a que os países criem 

obstáculos ao funcionamento do presente 

regulamento. É também necessário 

estabelecer obrigações claras a cumprir 

pelo requerente no âmbito do 

procedimento e garantir que todos os 
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de acolhimento. Em consonância com a 

Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, o Estado-Membro em 

que se encontra esse requerente deve, em 

qualquer caso, assegurar a satisfação das 

suas necessidades materiais imediatas. 

requerentes recebem informação 

adequada sobre a aplicação do presente 

regulamento. Devem ser reforçados o 

apoio e a proteção de menores, 

nomeadamente de menores não 

acompanhados. 

Or. en 

Justificação 

A relatora adotou uma filosofia diferente para combater movimentos secundários. Em lugar 

de tentarmos impor sanções ineficazes por um comportamento que é, na sua essência, 

racional à luz das regras atuais, devemos procurar eliminar as razões subjacentes à opção 

por de movimentos secundários. Não deve ser possível que um requerente force um 

Estado-Membro a assumir responsabilidade pelo seu pedido pelo facto de ter viajado para 

esse Estado. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 22-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) A fim de aumentar a compreensão 

dos requerentes sobre o funcionamento do 

Sistema Europeu Comum de Asilo 

(SECA), é necessário melhorar 

significativamente os serviços de 

informação. O investimento na prestação 

precoce de serviços de informação aos 

requerentes aumentará significativamente 

a capacidade de entendimento, aceitação 

e cumprimento dos procedimentos do 

presente regulamento. Tendo em vista 

uma diminuição dos requisitos 

administrativos e uma utilização eficaz 

dos recursos comuns, a Agência para o 

Asilo deve elaborar material informativo 

adequado, em estreita cooperação com as 

autoridades nacionais. Para a elaboração 

deste material, a Agência para o Asilo 

deve fazer uso pleno das tecnologias de 

informação atuais. A fim de apoiar 

devidamente os requerentes, a Agência 

para o Asilo deve igualmente desenvolver 
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material informativo audiovisual que 

possa ser utilizado como complemento do 

material informativo impresso. A Agência 

para o Asilo deve ser responsável pela 

manutenção de um sítio de Internet 

específico com informação para 

requerentes (e potenciais requerentes) 

sobre o funcionamento do SECA, 

desenvolvido para combater o efeito da 

informação frequentemente incorreta que 

lhes é transmitida pelos traficantes. O 

material informativo desenvolvido pela 

Agência para o Asilo deve ser traduzido e 

estar disponível em todas as línguas mais 

faladas pelos requerentes de asilo que 

chegam à Europa. 

Or. en 

Justificação 

Embora a prestação de melhores informações aos requerentes implique um investimento da 

União Europeia e dos Estados-Membros, pode contribuir significativamente para reduzir 

encargos mais significativos noutros pontos do sistema ao evitar movimentos secundários, 

transferências secundárias onerosas e processos judiciais dispendiosos. Simultaneamente, 

contribuiria bastante para aumentar a compreensão e a aceitação do SECA. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 22-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-B) As diferentes categorias de 

requerentes apresentam diferentes 

necessidades em termos de informação e, 

por conseguinte, esta deverá ser 

disponibilizada de formas distintas e 

adaptada a essas necessidades. É 

especialmente importante assegurar que 

os menores tenham acesso a informação 

adaptada às suas necessidades e à sua 

situação, num formato adequado a 

crianças. A prestação de informações 

precisas e de alta qualidade a menores 

acompanhados e não acompanhados, 
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num ambiente favorável às crianças, pode 

ter um papel essencial no estabelecimento 

de um ambiente adequado aos menores, 

mas também na identificação de casos 

suspeitos de tráfico de seres humanos. 

Or. en 

Justificação 

Este considerando clarifica as razões da existência das várias categorias de informação 

incluídas no artigo 6.º. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Deve ser realizada uma entrevista 

pessoal com o requerente a fim de facilitar 

a determinação do Estado-Membro 

responsável pela análise de um pedido de 

proteção internacional, a menos que o 

requerente tenha fugido ou que as 

informações por ele fornecidas sejam 

suficientes para determinar o 

Estado-Membro responsável. Logo que o 

pedido de proteção internacional seja 

apresentado, o requerente deve ser 

informado, em especial, da aplicação do 

presente regulamento, da impossibilidade 

de escolher o Estado-Membro encarregado 

de analisar o seu pedido de asilo, das suas 

obrigações ao abrigo do regulamento, bem 

como das consequências do seu não 

cumprimento. 

(23) Deve ser realizada uma entrevista 

pessoal com o requerente a fim de facilitar 

a determinação do Estado-Membro 

responsável pela análise de um pedido de 

proteção internacional, a menos que o 

requerente tenha fugido ou que as 

informações por ele fornecidas sejam 

suficientes para determinar o 

Estado-Membro responsável. Logo que o 

pedido de proteção internacional seja 

apresentado, o requerente deve ser 

informado, em especial, da aplicação do 

presente regulamento, da impossibilidade 

de escolher o Estado-Membro encarregado 

de analisar o seu pedido de asilo, das suas 

obrigações ao abrigo do regulamento, bem 

como das consequências do seu não 

cumprimento. O requerente deve ser 

plenamente informado sobre os seus 

direitos, incluindo o direito a vias de 

recurso efetivas e assistência jurídica. A 

informação deve ser transmitida ao 

requerente numa língua que compreenda, 

de forma concisa, transparente, inteligível 

e facilmente acessível, recorrendo a uma 

linguagem clara e simples. 
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Or. en 

Justificação 

Esclarecimento do considerando, garantindo que abrange as obrigações e também os direitos 

do requerente decorrentes dos artigos 6.º e 7.º. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) A fim de garantir a proteção efetiva 

dos direitos das pessoas em causa, devem 

ser previstas garantias legais e o direito 

efetivo de recurso contra as decisões de 

transferência para o Estado-Membro 

responsável, nos termos, nomeadamente, 

do artigo 47.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Deve 

também ser previsto o direito efetivo de 

recurso nas situações em que não tenha 

sido tomada uma decisão de transferência, 

mas o requerente alega que outro 

Estado-Membro é responsável com base no 

facto de ter um membro da família ou, no 

caso dos menores não acompanhados, um 

familiar nesse Estado-Membro. A fim de 

garantir o respeito do direito internacional, 

o direito efetivo de recurso contra essas 

decisões deve abranger a análise da 

aplicação do presente regulamento e da 

situação jurídica e factual no 

Estado-Membro para o qual o requerente é 

transferido. O direito efetivo de recurso 

deve limitar-se a uma avaliação do risco 

de violação dos direitos fundamentais do 

requerente ao respeito pela vida familiar, 

dos direitos do menor, ou da proibição de 

tratamentos desumanos ou degradantes. 

(24) A fim de garantir a proteção efetiva 

dos direitos das pessoas em causa, devem 

ser previstas garantias legais e o direito 

efetivo de recurso contra as decisões de 

transferência para o Estado-Membro 

responsável, nos termos, nomeadamente, 

do artigo 47.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Deve 

também ser previsto o direito efetivo de 

recurso nas situações em que não tenha 

sido tomada uma decisão de transferência, 

mas o requerente alega que outro 

Estado-Membro é responsável com base no 

facto de ter um membro da família ou, no 

caso dos menores não acompanhados, um 

familiar nesse Estado-Membro, desde que 

essa transferência corresponda ao 

interesse superior da criança. A fim de 

garantir o respeito do direito internacional, 

o direito efetivo de recurso contra essas 

decisões deve abranger a análise da 

aplicação do presente regulamento e da 

situação jurídica e factual no 

Estado-Membro para o qual o requerente é 

transferido. 

Or. en 
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Justificação 

A supressão corresponde às alterações do artigo 28.º sobre as vias de recurso, uma vez que 

tal disposição provavelmente seria incompatível com os requisitos do artigo 47.º da Carta 

dos Direitos Fundamentais, o qual limita o direito à ação a algumas violações de direitos. 

Foi aditado um pequeno período para clarificar que a transferência de crianças deve ter em 

vista no seu interesse superior. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) O registo adequado de todos os 

pedidos de asilo na UE sob um número de 

pedido único deverá contribuir para detetar 

pedidos múltiplos e prevenir os 

movimentos secundários irregulares e a 

introdução de pedidos múltiplos em vários 

países. Deve ser criado um sistema 

automatizado para facilitar a aplicação do 

presente regulamento. Esse sistema deve 

permitir o registo dos pedidos de asilo 

apresentados na UE, a monitorização 

efetiva da quota de pedidos de cada 

Estado-Membro, bem como uma aplicação 

correta do mecanismo corretivo da 

repartição. 

(29) O registo adequado de todos os 

pedidos de asilo na UE sob um número de 

pedido único deverá contribuir para detetar 

pedidos múltiplos e prevenir os 

movimentos secundários irregulares e a 

introdução de pedidos múltiplos em vários 

países. Deve ser criado um sistema 

automatizado para facilitar a aplicação do 

presente regulamento. Esse sistema deve 

permitir o registo dos pedidos de asilo 

apresentados na UE, a monitorização 

efetiva da quota de pedidos de cada 

Estado-Membro, bem como uma aplicação 

correta do mecanismo corretivo da 

repartição. No pleno cumprimento do 

princípio de limitação da finalidade, o 

identificador único não deve, em caso 

algum, ser utilizado para fins que não os 

descritos no presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

O texto aditado foi sugerido pela Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD) 

para garantir a aplicação do princípio de limitação da finalidade ao novo número de 

identificação pessoal. A relatora considerou adequado incluir a disposição neste 

considerando. 
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Alteração  13 

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 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 de referência 

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 

100 % o número indicado na chave de 

referência. A repartição corretiva não 

deve ser aplicável quando o número de 

requerentes pelos quais um 

Estado-Membro é responsável desça 

abaixo de 75 % 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. 

Or. en 

Justificação 

Trata-se de ajustes efetuados no sistema corretivo da repartição, no capítulo VII. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 32-A (novo)  
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Texto da Comissão Alteração 

 (32-A) Os Estados-Membros possuem 

experiências distintas relativamente ao 

acolhimento de requerentes de proteção 

internacional. A fim de assegurar que os 

Estados-Membros que não tenham estado, 

em anos recentes, entre os países 

principais de destino dos requerentes de 

proteção internacional disponham de 

tempo suficiente para adaptar a sua 

capacidade de acolhimento, o mecanismo 

corretivo da repartição deve permitir uma 

transição gradual da situação atual para 

uma distribuição mais justa das 

responsabilidades ao abrigo deste 

mecanismo. O sistema de transição deve 

criar uma referência baseada nos 

números relativos da média do histórico 

de pedidos de proteção internacional 

apresentados nos Estados-Membros e, 

seguidamente, efetuar a transição deste 

modelo estabelecido para um outro que 

permita uma distribuição equitativa, 

retirando 20 % da referência de base e 

acrescentando 20 % por cada ano ao 

modelo de distribuição equitativa, até que 

o sistema se baseie apenas na partilha 

equitativa de responsabilidades. É 

fundamental que os Estados-Membros 

que não tenham estado, em anos recentes, 

entre os países de destino dos requerentes 

de proteção internacional utilizem 

plenamente as possibilidades concedidas 

pela aplicação gradual do mecanismo 

corretivo da repartição, assegurando um 

reforço suficiente da sua capacidade de 

acolhimento, nomeadamente em relação 

ao acolhimento de menores. A Agência 

para o Asilo deve realizar, em todos os 

Estados-Membros, uma avaliação 

específica da capacidade de acolhimento 

de menores não acompanhados durante o 

período de transição de modo a identificar 

deficiências e prestar a assistência que 

permita resolver esses problemas. 

Or. en 
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Justificação 

O considerando refere-se à aplicação gradual do modelo de distribuição equitativa e está 

relacionado com o artigo 53.º, n.º 2, alínea a), e com o anexo I-A. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 33  

 

Texto da Comissão Alteração 

(33) Quando se aplica o mecanismo de 

repartição, os requerentes que tiverem 

apresentado os seus pedidos no 

Estado-Membro beneficiário devem ser 

atribuídos aos Estados-Membros que não 

tenham atingido a sua quota de pedidos 

com base na chave de referência aplicada a 

esses Estados-Membros. Devem ser 

previstas normas adequadas nos casos em 

que um requerente possa, por razões 

graves, ser considerado um perigo para a 

segurança nacional ou para a ordem 

pública, em especial regras relativas ao 

intercâmbio de informações entre as 

autoridades competentes em matéria de 

asilo dos Estados-Membros. Após a 

transferência, o Estado-Membro de 

atribuição deve determinar o 

Estado-Membro responsável, e deve 

tornar-se responsável pela análise do 

pedido, a menos que critérios 

determinantes, relacionados 

nomeadamente com a presença de 

membros da família, determinem a 

responsabilidade de outro Estado-Membro. 

(33) Quando se aplica o mecanismo de 

repartição, os requerentes que tiverem 

apresentado os seus pedidos no 

Estado-Membro beneficiário devem ser 

atribuídos aos Estados-Membros que não 

tenham atingido a sua quota de pedidos 

com base na chave de referência aplicada a 

esses Estados-Membros. Devem ser 

previstas normas adequadas nos casos em 

que um requerente possa, por razões 

graves, ser considerado um perigo para a 

segurança nacional ou para a ordem 

pública, em especial regras relativas ao 

intercâmbio de informações entre as 

autoridades competentes em matéria de 

asilo dos Estados-Membros. Após a 

transferência, o Estado-Membro de 

atribuição deve determinar o 

Estado-Membro responsável, e deve 

tornar-se responsável pela análise do 

pedido, a menos que critérios 

determinantes determinem a 

responsabilidade de outro Estado-Membro. 

Or. en 

Justificação 

Alteração relacionada com a inclusão do «processo simples de reagrupamento familiar» no 

artigo 36.º-B. 
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Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 33-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (33-A) Os Estados-Membros devem 

garantir a eficácia dos procedimentos, 

nomeadamente quando beneficiam da 

repartição corretiva, e permitir a 

recolocação imediata em outros 

Estados-Membros dos requerentes de 

proteção internacional. Com o objetivo de 

evitar transferências secundárias 

onerosas e demoradas e a fim de permitir 

aos requerentes um acesso eficaz à 

unidade da família, ao abrigo do 

mecanismo corretivo da repartição e sem 

sobrecarregar indevidamente os 

Estados-Membros da primeira linha, deve 

ser previsto um procedimento simples de 

reagrupamento familiar, que permita o 

reagrupamento com os membros da 

família num Estado-Membro específico 

aos requerentes que satisfaçam os 

critérios pertinentes. 

Or. en 

Justificação 

Alteração relacionada com o «processo simples de reagrupamento familiar» do artigo 36.º-B. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 33-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (33-B) A fim de evitar movimentos 

secundários, de aumentar as perspetivas 

de integração e de agilizar o 

processamento administrativo dos pedidos 

de proteção internacional, seria vantajoso 

que requerentes que pretendam ser 

transferidos em grupo se possam registar 
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e possam ser transferidos juntos para um 

Estado-Membro ao abrigo do mecanismo 

corretivo da repartição, em vez de serem 

divididos entre vários Estados-Membros. 

A definição do grupo deve ficar ao critério 

dos requerentes e os mesmos devem ter 

bem presente que um registo de grupo não 

implica o direito de transferência para um 

Estado-Membro específico, mas sim o 

direito de transferência em conjunto para 

um Estado-Membro determinado pelo 

mecanismo corretivo da repartição. Caso 

um requerente seja elegível para o 

reagrupamento com os membros da 

família ou um Estado-Membro escolha 

assumir a responsabilidade pelo pedido ao 

abrigo das disposições discricionárias do 

presente regulamento, não deve ser 

permitido ao requerente formar parte de 

um grupo no âmbito do mecanismo 

corretivo da repartição. O sistema de 

recolocação deve-se basear em listas de 

transferência contendo 30 requerentes 

cada, com vista a facilitar e agilizar o 

pedido. Por conseguinte, um grupo com 

mais de 30 requerentes deve ser divido em 

várias listas, assegurando, porém, o 

respeito pela unidade familiar. Quando 

não é possível transferir um requerente 

pertencente a um grupo, por exemplo, por 

questões de saúde, de segurança ou de 

ordem pública, deverá ser possível 

transferir o restante grupo, ou parte dele, 

antes desse requerente impedido. O 

requerente deve então ser transferido para 

o mesmo Estado-Membro do seu grupo, 

após solucionados todos os obstáculos à 

sua transferência. 

Or. en 

Justificação 

As modificações propostas pela relatora para o sistema corretivo da repartição incluem a 

possibilidade de recolocação dos requerentes em grupos. O considerando esclarece algumas 

das disposições nos artigos. 
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Alteração  18 

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 

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. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Alteração proposta devido à sugestão da relatora em que suprime o artigo 37.º. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 38-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (38-A) A informação sobre os requerentes 

de proteção internacional na União pode 

ter interesse potencial para as autoridades 

de países terceiros de onde os requerentes 

saíram em busca de proteção 

internacional. Tendo em conta a 

crescente ameaça por parte de países 

terceiros aos sistemas de informação da 

UE e o facto de o sistema previsto no 

presente regulamento implicar a 

atribuição de um único número de 

identificação a todos os registos, os 

Estados-Membros, bem como as agências 

responsáveis da União, devem tomar 

todas as medidas proporcionadas e 

necessárias para garantirem o 

armazenamento seguro destes dados. 

Or. en 

Justificação 

Os requerentes de proteção internacional, sobretudo os que fogem de perseguição política, 

fogem muitas vezes de regimes em países terceiros potencialmente interessados em rastrear o 

requerente. Face à crescente e sistemática utilização de métodos de pirataria informática e 

guerra de informação, os Estados-Membros e as agências da UE devem tomar as precauções 

necessárias para evitar que os dados dos requerentes de proteção internacional caiam em 

mãos erradas. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 47 

 

Texto da Comissão Alteração 

(47) O procedimento de exame deve 

aplicar-se na adoção do folheto 

informativo comum sobre 

Dublim/Eurodac, bem como de um 

folheto específico para menores não 

acompanhados, do formulário-tipo para o 

intercâmbio de informações pertinentes 

sobre menores não acompanhados, do 

(47) O procedimento de exame deve 

aplicar-se na adoção do formulário-tipo 

para o intercâmbio de informações 

pertinentes sobre menores não 

acompanhados; do formulário-tipo para a 

consulta e o intercâmbio de informações 

sobre menores e pessoas dependentes, de 

condições uniformes para a preparação e 
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formulário-tipo para a consulta e o 

intercâmbio de informações sobre menores 

e pessoas dependentes, de condições 

uniformes para a preparação e apresentação 

dos pedidos de tomada a cargo e das 

notificações de retomada a cargo; de duas 

listas com os elementos de prova e indícios 

relevantes e da sua revisão, do modelo do 

salvo-conduto, do formulário-tipo para o 

intercâmbio de dados antes da 

transferência, do formulário do atestado de 

saúde comum, de condições uniformes e 

disposições práticas para o intercâmbio de 

informação sobre dados pessoais em 

matéria de saúde antes da transferência e 

de regras relativas ao estabelecimento de 

canais seguros de transmissão eletrónica de 

pedidos. 

apresentação dos pedidos de tomada a 

cargo e das notificações de retomada a 

cargo; de duas listas com os elementos de 

prova e indícios relevantes e da sua 

revisão, do modelo do salvo-conduto, do 

formulário-tipo para o intercâmbio de 

dados antes da transferência, do formulário 

do atestado de saúde comum, de condições 

uniformes e disposições práticas para o 

intercâmbio de informação sobre dados 

pessoais em matéria de saúde antes da 

transferência e de regras relativas ao 

estabelecimento de canais seguros de 

transmissão eletrónica de pedidos. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração é efetuada devido a uma mudança no artigo 6.º, em que a relatora transfere a 

responsabilidade pelo desenvolvimento dos materiais informativos da Comissão para a 

Agência. Tal implica, neste caso, a supressão da necessidade de um ato de execução. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k) 

 

Texto da Comissão Alteração 

k) «Representante»: uma pessoa ou 

uma organização designada pelas 

autoridades competentes para assistir e 

representar o menor não acompanhado 

nos procedimentos previstos no presente 

regulamento, a fim de garantir o seu 

interesse superior e de exercer, sempre 

que necessário, a sua capacidade jurídica 

em relação ao menor. Caso uma 

organização seja designada representante, 

deve designar por sua vez uma pessoa 

responsável pelo cumprimento dos seus 

deveres em relação ao menor, em 

k) «Tutor»: uma pessoa tal como 

definida no artigo [4.º, n.º 2, alínea f)] do 

Regulamento (UE) n.º XXX/XXX 

[Regulamento Procedimentos]; 
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conformidade com o presente 
regulamento; 

Or. en 

Justificação 

A proposta da relatora procura harmonizar a terminologia com o Regulamento 

Procedimentos de Asilo (RPA) e a Diretiva Condições de Acolhimento (DCA), que mudaram 

o termo «representante» para «tutor». O termo «tutor» está definido no Regulamento 

Procedimentos de Asilo e a forma aqui utilizada é uma referência cruzada da Diretiva 

Condições de Acolhimento. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Caso o Estado-Membro responsável não 

possa ser designado com base nos critérios 

enunciados no presente regulamento, é 

responsável pela análise do pedido de 

proteção internacional o primeiro Estado-

Membro em que o pedido tenha sido 

apresentado. 

Caso o Estado-Membro responsável não 

possa ser designado com base nos critérios 

enunciados no presente regulamento, é 

responsável pela análise do pedido de 

proteção internacional o Estado-Membro 

determinado de acordo com o 

procedimento estabelecido no artigo 

24.º-A. 

Or. en 

Justificação 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 
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automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Caso seja impossível transferir um 

requerente para o Estado-Membro 

inicialmente designado responsável por 

existirem motivos válidos para crer que há 

falhas sistémicas no procedimento de 

asilo e nas condições de acolhimento dos 

requerentes nesse Estado-Membro, que 

impliquem o risco de tratamento 

desumano ou degradante na aceção do 

artigo 4.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, o 

Estado-Membro que procede à 

determinação do Estado-Membro 

responsável prossegue a análise dos 

critérios estabelecidos no capítulo III a fim 

de decidir se algum desses critérios permite 

que outro Estado-Membro seja designado 

responsável. 

Caso seja impossível transferir um 

requerente para o Estado-Membro 

designado responsável por existirem 

motivos válidos para crer que o requerente 

será submetido a um risco real de 

violações graves do seus direitos 

fundamentais, o Estado-Membro que 

procede à determinação do Estado-

Membro responsável prossegue a análise 

dos critérios estabelecidos no capítulo III a 

fim de decidir se algum desses critérios 

permite que outro Estado-Membro seja 

designado responsável, desde que tal não 

prolongue o procedimento por um período 

para lá do razoável. 

Or. en 

Justificação 

A definição de deficiências sistémicas tem dado origem a decisões divergentes nos tribunais 

nacionais, não obstante a orientação dada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no 

processo Tarakhel/Suíça. As mudanças aqui sugeridas têm como finalidade garantir a 

clarificação jurídica e a aplicação uniforme do princípio de não transferência de pessoas que 

enfrentem um risco real de maus tratos, ao abrigo do artigo 3.º da CEDH (artigo 4.º da 

Carta). A alteração está igualmente em linha com as modificações propostas do artigo 28.º, 

n.º 4, relativo a vias de recurso. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3 
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Texto da Comissão Alteração 

Caso não possa efetuar-se uma 

transferência ao abrigo do presente número 

para um Estado-Membro designado com 

base nos critérios estabelecidos no capítulo 

III ou para o primeiro Estado-Membro 

onde foi apresentado o pedido, o Estado-

Membro que procede à determinação do 

Estado-Membro responsável passa a ser o 

Estado-Membro responsável. 

Caso não possa efetuar-se uma 

transferência ao abrigo do presente número 

para um Estado-Membro designado com 

base nos critérios estabelecidos no capítulo 

III ou para o primeiro Estado-Membro 

onde foi apresentado o pedido, o Estado-

Membro responsável pela avaliação do 

pedido de proteção internacional deve ser 

determinado de acordo com os 

procedimentos estabelecidos no artigo 

24.º-A. 

Or. en 

Justificação 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Antes de aplicar os critérios de 

determinação do Estado-Membro 

responsável em conformidade com os 

capítulos III e IV, o primeiro Estado-

Suprimido 
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Membro onde foi apresentado o pedido de 

proteção internacional deve: 

a)  Analisar se o pedido de proteção 

internacional é inadmissível nos termos 

do artigo 33.º, n.º 2, alíneas b) e c), da 

Diretiva 2013/32/UE quando um país que 

não é um Estado-Membro seja 

considerado o primeiro país de asilo ou 

um país terceiro seguro para o 

requerente; e 

 

b)  Analisar o pedido no âmbito de um 

procedimento acelerado nos termos do 

artigo 31.º, n.º 8, da Diretiva 2013/32/UE, 

se estiverem reunidas as seguintes 

condições: 

 

i)  se o requerente tiver a 

nacionalidade de um país terceiro ou for 

um apátrida e residisse anteriormente 

nesse país, designado como país de 

origem seguro na lista comum da UE de 

países de origem seguros estabelecida no 

Regulamento [Proposta COM (2015) 452 

de 9 de setembro de 2015]; ou 

 

ii)  se o requerente for considerado, 

por razões graves, um perigo para a 

segurança pública ou para a ordem 

pública do Estado-Membro, ou tiver sido 

objeto de uma decisão executória de 

expulsão por razões graves de segurança 

pública ou de ordem pública, por força do 

direito nacional. 

 

Or. en 

Justificação 

Convém recordar que esta questão está ligada ao RPA, que regula a utilização destes 

procedimentos. Em conformidade com o Regulamento de Dublim, uma vez determinado o 

Estado-Membro responsável, este poderá ter a possibilidade de realizar as verificações de 

admissibilidade. No entanto, o relator considera que a introdução destas verificações antes 

dos critérios de Dublim implicarão um ónus adicional significativo para os Estados-Membros 

da primeira linha. Este facto reduziria os incentivos à realização de um registo adequado dos 

requerentes e encorajaria os movimentos secundários. 
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Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sempre que um Estado-Membro 

considerar um pedido inadmissível ou 

analisar um pedido no âmbito de um 

procedimento acelerado nos termos do n.º 

3, esse Estado-Membro é considerado o 

Estado-Membro responsável. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Convém recordar que esta questão está ligada ao RPA, que regula a utilização destes 

procedimentos. Em conformidade com o Regulamento de Dublim, uma vez determinado o 

Estado-Membro responsável, este poderá ter a possibilidade de realizar as verificações de 

admissibilidade. No entanto, o relator considera que a introdução destas verificações antes 

dos critérios de Dublim implicarão um ónus adicional significativo para os Estados-Membros 

da primeira linha. Este facto reduziria os incentivos à realização de um registo adequado dos 

requerentes e encorajaria os movimentos secundários. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O Estado-Membro que tiver 

analisado um pedido de proteção 

internacional, incluindo nos casos 

referidos no n.º 3, é responsável pela 

análise de quaisquer novas declarações ou 

por pedidos subsequentes do mesmo 

requerente nos termos dos artigos 40.º, 41.º 

e 42.º da Diretiva 2013/32/UE, 

independentemente de o requerente ter 

saído ou ter sido afastado do território dos 

Estados-Membros. 

5. O Estado-Membro responsável 

pela avaliação de um pedido de proteção 

internacional é responsável pela análise de 

quaisquer novas declarações ou por 

pedidos subsequentes do mesmo 

requerente nos termos dos artigos 40.º, 41.º 

e 42.º da Diretiva 2013/32/UE, 

independentemente de o requerente ter 

saído ou ter sido afastado do território dos 

Estados-Membros. 

Or. en 
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Justificação 

Esta alteração propõe uma modificação técnica a fim de esclarecer que deve ser aplicada 

uma responsabilidade permanente a partir do momento em que um Estado-Membro é 

determinado como responsável e não apenas após a análise dos critérios de Dublim. A 

relatora partilha a opinião da Comissão segundo a qual a estabilização da responsabilidade 

irá permitir um melhor funcionamento do sistema, mas, para que tal disposição possa na 

realidade ser aplicada, é fundamental garantir a que a responsabilidade pelos pedidos seja 

distribuída equitativamente pelos Estados-Membros. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O requerente deve apresentar o 

mais rapidamente possível e, o mais 

tardar, durante a entrevista realizada nos 

termos do artigo 7.º, todos os elementos e 

informações pertinentes para determinar o 

Estado-Membro responsável, bem como 

cooperar com as autoridades competentes 

desse Estado-Membro. 

2. O requerente deve apresentar o 

mais rapidamente possível todos os 

elementos e informações pertinentes para 

determinar o Estado-Membro 

responsável, bem como cooperar com as 

autoridades competentes desse 

Estado-Membro. As autoridades 

competentes devem ter em conta os 

elementos e informações pertinentes para 

determinar o Estado-Membro responsável 

unicamente se tiverem sido apresentados 

antes da decisão final que determina o 

Estado-Membro responsável. 

Or. en 

Justificação 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 
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Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se um requerente não cumprir a 

obrigação prevista no artigo 4.º, n.º 1, o 

Estado-Membro responsável em 

conformidade com o presente 

regulamento deve analisar o pedido no 

âmbito de um procedimento acelerado, 

nos termos do artigo 31.º, n.º 8, da 

Diretiva 2013/32/UE. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O requerente não tem direito às 

condições de acolhimento previstas nos 

artigos 14.º a 19.º da Diretiva 2013/33/UE, 

com exceção dos cuidados de saúde 

urgentes, durante os procedimentos ao 

abrigo do presente regulamento noutro 

Estado-Membro que não seja aquele em 

que deve estar presente. 

Suprimido 
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Or. en 

Justificação 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Após a apresentação de um pedido 

de proteção internacional, na aceção do 

artigo 21.º, n.º 2, num Estado-Membro, as 

suas autoridades competentes informam o 

requerente da aplicação do presente 

regulamento e das obrigações previstas no 

artigo 4.º, bem como das consequências 

do seu incumprimento previstas no artigo 

5.º, e, em especial: 

1. Após o registo de um pedido de 

proteção internacional, na aceção do artigo 

27.º [Proposta para o Regulamento 

Procedimentos de Asilo], num 

Estado-Membro, as suas autoridades 

competentes informam o requerente da 

aplicação do presente regulamento e, em 

especial: 

Or. en 

Justificação 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 
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understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Das obrigações do requerente 

estabelecidos no artigo 4.º, bem como as 

consequências do incumprimento, 

estabelecidas no artigo 5.º; 

Or. en 

Justificação 

O texto foi deslocado para o artigo 6.º, n.º 1, a fim de ser incluído na lista e, dessa forma, 

melhorar a legibilidade e clareza do artigo. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Dos objetivos do presente 

regulamento e das consequências da 

apresentação de um novo pedido num 

Estado-Membro diferente, bem como das 

consequências da saída do Estado-Membro 

em que é obrigado a estar durante o 

processo de determinação do 

Estado-Membro responsável nos termos do 

presente regulamento e durante a análise 

do pedido de proteção internacional, em 

especial que o requerente não tem direito 

às condições de acolhimento previstas nos 

artigos 14.º a 19.º da Diretiva 2013/33/UE 

noutro Estado-Membro para além 

daquele em que é obrigado a estar 

presente, com exceção dos cuidados de 

saúde urgentes; 

b) Dos objetivos do presente 

regulamento e das consequências da 

apresentação de um novo pedido num 

Estado-Membro diferente, bem como das 

consequências da saída do Estado-Membro 

em que é obrigado a estar durante o 

processo de determinação do 

Estado-Membro responsável nos termos do 

presente regulamento e durante a análise 

do pedido de proteção internacional; 
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Or. en 

Justificação 

A relatora propõe neste caso um texto mais simples e geral, nomeadamente porque que foi 

sugerida a supressão no artigo 5.º da retenção das condições materiais de acolhimento. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Das disposições referentes ao 

reagrupamento familiar e, a este respeito, 

da definição aplicável de membros da 

família e familiares, bem como da 

necessidade de o requerente divulgar 

numa fase inicial do procedimento 

qualquer informação pertinente que possa 

ajudar a estabelecer o paradeiro dos 

membros da família e de familiares 

presentes noutros Estados-Membros, bem 

como de todas as formas de assistência 

que o Estado-Membro possa 

disponibilizar para localizar os membros 

da família ou familiares; 

Or. en 

Justificação 

Por questões de clareza, as disposições sobre a unidade da família foram deslocadas do 

número sobre a entrevista pessoal e alargadas de forma a garantir que o requerente seja 

informado sobre a definição de família aplicável segundo as regras do presente regulamento. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea c-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-B) Da possibilidade, ao abrigo do 

artigo 19.º, de solicitar que a cláusula 
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discricionária seja aplicada por qualquer 

Estado-Membro a partir do 

Estado-Membro onde se encontra, bem 

como as modalidades específicas relativas 

a este procedimento; 

Or. en 

Justificação 

O procedimento no n.º 19 irá permitir que um requerente solicite a aplicação da cláusula 

discricionária num determinado Estado-Membro logo quando se encontra no primeiro 

Estado-Membro em que o pedido é apresentado. Esta medida pretende dissuadir movimentos 

secundários, ao mesmo tempo que permite alguma margem de manobra ao requerente de 

asilo individual. A inclusão neste ponto implicaria que as autoridades teriam de fornecer 

informação sobre este procedimento e sobre as modalidades com ele relacionadas. 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Da entrevista pessoal nos termos do 

artigo 7.º e da obrigação de informar e 

justificar a presença de membros da 

família, de familiares ou de outros 

parentes nos Estados-Membros, bem 

como dos meios de que o requerente 

dispõe para transmitir essas informações; 

d) Da finalidade da entrevista pessoal 

nos termos do artigo 7.º, bem como das 

informações que o requerente deverá 

apresentar durante a entrevista; 

Or. en 

Justificação 

Devido à nova alínea c-A), centrada na informação relativa à localização da família, sugere-

se que este número se centre mais na prestação de informações ao requerente sobre a 

finalidade da entrevista pessoal, bem como na informação que se espera que o mesmo 

forneça às autoridades. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração 

e) Da possibilidade de contestar uma 

decisão de transferência no prazo de sete 

dias após a notificação e do facto de essa 

contestação se dever limitar a uma 

avaliação para determinar se há infração 

do artigo 3.º, n.º 2, relativo à existência de 

um risco de tratamento desumano ou 

degradante, ou dos artigos 10.º a 13.º e do 

artigo 18.; 

e) Da possibilidade e das formas de 

contestar uma decisão de transferência e do 

direito a ter uma via de recurso efetiva 

para um órgão jurisdicional, nos termos 

do artigo 28.º, inclusivamente numa 

situação em que não é tomada uma 

decisão de transferência; 

Or. en 

Justificação 

Estas alterações têm em consideração as modificações do artigo 28.º. A alínea menciona 

agora, de forma explícita, o direito a uma via de recurso efetiva nos casos de não 

transferência, por exemplo, a transferência com vista a um reagrupamento familiar. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea i-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-A) Do papel e das responsabilidades 

do tutor, nos casos de menores não 

acompanhados; 

Or. en 

Justificação 

É fundamental que os menores não acompanhados obtenham informação adequada sobre o 

papel e as responsabilidades dos tutores dentro do Sistema Europeu Comum de Asilo, 

contribuindo assim para aumentar a confiança no sistema de asilo, proporcionando um 

elevado nível de proteção e desencorajando a fuga de menores não acompanhados. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea i-B) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 i-B) Do direito de pedido de assistência 

jurídica e representação gratuitas em 

todas as fases do procedimento, nos 

termos dos artigos 14.º e 15.º da [Proposta 

para um Regulamento Procedimentos de 

Asilo]; 

Or. en 

Justificação 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea i-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-C) Da existência do sítio Web de 

informação estabelecido nos termos do 

artigo 6.º, n.º 3-A; 

Or. en 

Justificação 

O n.º 3-A do artigo 6.º introduz um sítio Web de informação específica, da responsabilidade 

da AUEA; será aconselhável que sejam prestadas ao requerente informações sobre a 

existência deste recurso em linha, a fim de o ajudar a procurar informação de forma 

autónoma. 
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Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As informações referidas no n.º 1 devem 

ser facultadas por escrito numa língua que 

o requerente compreenda ou que possa 

razoavelmente presumir-se que 

compreenda. Para o efeito, os 

Estados-Membros devem utilizar o folheto 

informativo comum elaborado nos termos 

do n.º 3. 

As informações referidas no n.º 1 devem 

ser facultadas por escrito numa língua que 

o requerente compreenda, de forma 

concisa, transparente, inteligível e 

facilmente acessível, recorrendo a uma 

linguagem clara e simples. Relativamente 

aos menores e, em especial, aos menores 

não acompanhados, a informação deve 

ser transmitida de uma forma adequada a 

crianças por pessoal devidamente 

qualificado. Para o efeito, os 

Estados-Membros devem utilizar o 

material informativo comum elaborado 

nos termos do n.º 3. 

Or. en 

Justificação 

É importante assegurar que sejam facultados às crianças, nomeadamente os menores não 

acompanhados, materiais informativos adequados às suas necessidades específicas. Para que 

os requerentes de asilo cooperem com o Sistema Europeu Comum de Asilo oficial e não se 

envolvam em movimentos secundários, é fundamental facultar-lhes informação precisa e 

adaptada sobre os procedimentos que se espera que cumpram. 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Caso se afigure necessário para a correta 

compreensão por parte do requerente, as 

informações também devem ser facultadas 

oralmente, por exemplo no âmbito da 

entrevista pessoal a que se refere o artigo 

7.º. 

As informações devem ser facultadas logo 

após o registo do pedido. As informações 

devem ser facultadas sob a forma escrita e 

oral, sempre que adequado, com o apoio 

de equipamento multimédia. As 

informações orais podem ser transmitidas 

em sessões individuais ou em grupo e os 

requerentes devem ter a possibilidade de 

colocar questões sobre as etapas que 
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devem cumprir no processo de 

determinação de um Estado-Membro 

responsável nos termos do presente 

regulamento. No caso dos menores, as 

informações devem ser facultadas de uma 

forma adequada a crianças por pessoal 

devidamente qualificado e com a 

participação do tutor. 

Or. en 

Justificação 

Para que os requerentes de asilo cooperem com o Sistema Europeu Comum de Asilo oficial e 

não se envolvam em movimentos secundários, é fundamental facultar-lhes informação 

precisa e adaptada sobre os procedimentos que se espera que cumpram. Facultar informação 

oral, assim como abrir a possibilidade de perguntas sobre os procedimentos, pode contribuir 

para melhorar significativamente a compreensão dos procedimentos pelo requerente 

individual e melhorar a sua cooperação com as autoridades, reduzindo as fugas e os 

movimentos secundários. 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão adota os atos de 

execução relativos à elaboração de um 

folheto informativo comum e um folheto 

específico para menores não 

acompanhados do qual devem constar, 

pelo menos, as informações referidas no n.º 

1 do presente artigo. Daquele folheto 

informativo comum devem ainda constar 

informações relativas à aplicação do 

Regulamento (UE) [Proposta de 

regulamento que reformula o Regulamento 

n.º 603/2013] e, em especial, a finalidade 

com que os dados de um requerente podem 

ser tratados no Eurodac. O folheto 

informativo comum deve ser elaborado de 

forma a permitir que os Estados-Membros 

o completem com informações específicas 

a cada um. Esses atos de execução são 

adotados pelo procedimento de exame a 

3. A Agência da União Europeia 

para o Asilo, em estreita cooperação com 

as agências nacionais responsáveis, 

deverá elaborar material informativo 

comum do qual devem constar, pelo 

menos, as informações referidas no n.º 1 do 

presente artigo. Deste material informativo 

comum devem ainda constar informações 

relativas à aplicação do Regulamento (UE) 

[Proposta de regulamento que reformula o 

Regulamento n.º 603/2013] e, em especial, 

a finalidade para a qual os dados de um 

requerente podem ser tratados no Eurodac. 

O material informativo comum deve ser 

elaborado de forma a permitir que os 

Estados-Membros o completem com 

informações específicas a cada um. A 

Agência da União Europeia para o Asilo 

deve elaborar material informativo 
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que se refere o artigo 56.º, n.º 2, do 

presente regulamento. 
específico destinado nomeadamente aos 

seguintes grupos: 

 a)  Requerentes adultos; 

 b)  Menores não acompanhados; 

 c)  Menores acompanhados; 

 O material informativo específico deve ser 

elaborado para os casos em que se aplica 

o mecanismo corretivo da repartição e 

também os procedimentos ordinários ao 

abrigo do presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Agência da União Europeia 

para o Asilo deve disponibilizar um sítio 

Web dedicado com informação relativa ao 

SECA, e em particular ao funcionamento 

do presente regulamento, especialmente 

dirigido aos requerentes e potenciais 

requerentes de proteção internacional. A 

informação no sítio Web deve ser 

completa e atualizada e ser transmitida de 

forma concisa, transparente, inteligível e 

facilmente acessível, recorrendo a uma 

linguagem clara, simples e disponível em 
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todas as principais línguas faladas pelos 

requerentes de proteção internacional que 

chegam à Europa. 

Or. en 

Justificação 

Ao facultar um sítio Web dedicado ao funcionamento prático do SECA, visando os 

requerentes e potenciais requerentes de asilo na Europa, será possível oferecer acesso rápido 

e fácil à informação a pessoas que já pediram proteção internacional na Europa e será 

igualmente possível desfazer mitos e contrariar as informações falsas transmitida por 

traficantes e outros agentes, para que pessoas dificilmente elegíveis para proteção 

internacional não arrisquem empreender em vão viagens perigosas e dispendiosas através do 

Mediterrâneo para pedirem proteção internacional na Europa. 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-B. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem manter os 

requerentes informados sobre a evolução 

dos procedimentos conduzidos ao abrigo 

do presente regulamento tendo em vista o 

seu pedido. Esta informação deverá ser 

facultada por escrito de forma regular. No 

caso dos menores, as autoridades 

competentes devem manter o menor e o 

seu tutor informados, segundo a mesma 

modalidade. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos de execução destinados a 

estabelecer as modalidades para a 

prestação dessas informações. Estes atos 

de execução são adotados pelo 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 56.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

É fundamental manter informados os requerentes sobre a evolução do seu pedido, a fim de 
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assegurar a confiança no sistema de asilo. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar o processo de 

determinação do Estado-Membro 

responsável, o Estado-Membro que 

procede à determinação realiza uma 

entrevista pessoal com o requerente, a 

menos que o requerente tenha fugido ou 

que as informações por ele fornecidas em 

conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, 

sejam suficientes para determinar o 
Estado-Membro responsável. A entrevista 

deve permitir, além disso, que o requerente 

compreenda devidamente as informações 

que lhe são facultadas nos termos do artigo 

6.º. 

1. A fim de facilitar o processo de 

determinação do Estado-Membro 

responsável, o Estado-Membro que 

procede à determinação realiza uma 

entrevista pessoal com o requerente. O 

Estado-Membro que procede à 

determinação deve colocar questões de 

forma proativa sobre todos os aspetos do 

pedido que permitam a determinação do 
Estado-Membro responsável. A entrevista 

deve permitir, além disso, que o requerente 

compreenda devidamente as informações 

que lhe são facultadas nos termos do artigo 

6.º. 

Or. en 

Justificação 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O Estado-Membro pode dispensar 

a realização da entrevista em caso de fuga 

do requerente, ou quando a informação 

prestada por este, nos termos do artigo 4.º, 

n.º 2, for suficiente para a determinação 

do Estado-Membro responsável. Se a 

realização da entrevista for dispensada, o 

Estado-Membro deve dar ao requerente a 

oportunidade de apresentar novas 

informações pertinentes para se proceder 

corretamente à determinação do 

Estado-Membro responsável antes de ser 

adotada uma decisão final de 

transferência do requerente para o 

Estado-Membro responsável nos termos 

do artigo 30.º, n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entrevista realiza-se numa língua 

que o requerente compreenda ou que possa 

razoavelmente presumir-se que 

compreenda, e na qual esteja em condições 

de comunicar. Caso seja necessário, os 

Estados-Membros designam um intérprete 

que esteja em condições de assegurar uma 

3. A entrevista realiza-se numa língua 

que o requerente compreenda e na qual 

esteja em condições de comunicar. As 

entrevistas com menores realizam-se num 

contexto adequado a crianças, na 

presença do tutor e, se aplicável, do 

consultor ou conselheiro jurídico. Caso 
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comunicação adequada entre o requerente e 

a pessoa que realiza a entrevista. 

seja necessário, os Estados-Membros 

designam um intérprete qualificado que 

esteja em condições de assegurar uma 

comunicação adequada entre o requerente e 

a pessoa que realiza a entrevista. 

Or. en 

Justificação 

Quer estejam acompanhadas ou não, é importante que as entrevistas às crianças sejam 

realizadas num contexto adequado e juntamente com o tutor. A alteração inclui igualmente 

uma modificação esclarecendo que a entrevista deve ser sempre realizada numa língua que o 

requerente compreenda e que o intérprete tem de ser uma pessoa qualificada. 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O Estado-Membro que realiza a 

entrevista pessoal deve elaborar um resumo 

escrito do qual constem, pelo menos, as 

principais informações facultadas pelo 

requerente durante a entrevista. Esse 

resumo pode ser feito sob a forma de um 

relatório ou através de um formulário-tipo. 

O Estado-Membro assegura que o 

requerente e/ou o seu advogado ou outro 

conselheiro que o represente tenha acesso 

ao resumo em tempo útil. 

5. O Estado-Membro que realiza a 

entrevista pessoal deve elaborar um resumo 

escrito do qual constem, pelo menos, as 

principais informações facultadas pelo 

requerente durante a entrevista. Esse 

resumo pode ser feito sob a forma de um 

relatório ou através de um formulário-tipo. 

O Estado-Membro assegura que o 

requerente e/ou o seu tutor, advogado ou 

conselheiro que o represente tenha acesso 

ao resumo logo que possível após a 

entrevista e, em qualquer caso, antes de 

ser tomada uma decisão de transferência. 

Or. en 

Justificação 

A alteração insere-se no esforço geral de introdução do conceito de tutor, em lugar de 

«representante», dos menores não acompanhados (em harmonia com o RPA e a DCA) e 

acrescenta que o requerente precisa de ter acesso ao resumo logo que possível ou, pelo 

menos, antes de ser tomada a decisão de transferência. Qualquer trabalho adicional imposto 

por esta regra à administração dos Estados-Membros deve ser compensado se contribuir 

para melhorar a qualidade das decisões de primeira instância, reduzindo assim a 
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necessidade de recursos dispendiosos e demorados e/ou transferências secundárias. 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O interesse superior do menor deve 

constituir um aspeto fundamental a ter em 

conta pelos Estados-Membros 

relativamente a todos os procedimentos 

previstos no presente regulamento. 

1. O interesse superior do menor deve 

constituir o aspeto fundamental a ter em 

conta pelos Estados-Membros 

relativamente a todos os procedimentos 

previstos no presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

Deve ficar claro que o interesse superior da criança deve ser a principal preocupação e não 

apenas uma entre muitas. 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Cada Estado-Membro em que um menor 

não acompanhado tenha a obrigação de 

estar presente garante que o menor não 

acompanhado seja representado e/ou 

assistido por um representante nos 

procedimentos pertinentes previstos no 

presente regulamento. O representante 

deve ter as habilitações e conhecimentos 

adequados para assegurar que o interesse 

superior do menor seja tido em 

consideração no decurso dos 

procedimentos previstos pelo presente 

regulamento. Esse representante deve ter 

acesso ao conteúdo dos documentos 

relevantes que constem do processo do 

requerente, nomeadamente o folheto 

específico para menores não 

Cada Estado-Membro em que um menor 

não acompanhado está presente garante 

que o menor não acompanhado seja 

representado e/ou assistido por um tutor 

em todos os procedimentos previstos no 

presente regulamento. O tutor deve ter as 

habilitações e conhecimentos adequados 

para assegurar que o interesse superior do 

menor seja tido em consideração no 

decurso dos procedimentos previstos pelo 

presente regulamento. Esse tutor deve ter 

acesso ao conteúdo dos documentos 

relevantes que constem do processo do 

requerente, nomeadamente o material 

informativo específico para menores não 

acompanhados. O tutor deve ser nomeado 

tão cedo quanto possível, no prazo 

máximo de cinco dias a partir da data de 



 

PE599.751v02-00 46/97 PR\1118296PT.docx 

PT 

acompanhados. realização do pedido. 

Or. en 

Justificação 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O tutor deve ser envolvido tanto quanto 

possível no processo de determinação da 

responsabilidade do Estado-Membro ao 

abrigo do presente regulamento. Para este 

efeito, o tutor deve auxiliar o menor a 

facultar a informação pertinente para a 

avaliação dos interesses superiores da 

criança, em conformidade com o n.º 3, 

incluindo o exercício do seu direito a ser 

ouvido, e deve apoiar a relação do menor 

com outros agentes, como organizações 

de localização de famílias, sempre que 

seja conveniente para os devidos efeitos e 

tendo em conta as obrigações de 

confidencialidade para com a criança. 

Or. en 

Justificação 

Dada a sua importância, esta disposição deve ser incluída no próprio regulamento, embora 

presentemente esteja no regulamento de execução. 
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Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) O bem-estar e o desenvolvimento 

social do menor; 

b) O bem-estar e o desenvolvimento 

social do menor, tendo em particular 

atenção os seus antecedentes étnicos, 

religiosos, culturais e linguísticos e a 

necessidade de estabilidade e 

continuidade a nível das modalidades 

relativas aos cuidados e à guarda e acesso 

aos serviços de educação e de saúde do 

menor; 

Or. en 

Justificação 

A relatora considera que estes aditamentos são importantes e devem ser tidos em conta na 

avaliação dos interesses superiores da criança. 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Aspetos relacionados com a 

segurança e a proteção, sobretudo se existir 

o risco de o menor ser vítima de tráfico de 

seres humanos; 

c) Aspetos relacionados com a 

segurança e a proteção, sobretudo se existir 

o risco de o menor ser vítima de qualquer 

forma de violência e exploração, 

incluindo o tráfico de seres humanos; 

Or. en 

Justificação 

Este ponto deve ser alargado de forma a abranger não apenas o tráfico, mas também outras 

formas de violência e exploração. 
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Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) A garantia de transferência para 

um tutor designado no Estado-Membro de 

acolhimento; 

Or. en 

Justificação 

Os Estados-Membros devem assegurar, antes da decisão de transferência, que o menor tem 

garantido um tutor no Estado-Membro de acolhimento. Este tutor deve ser identificado e 

envolvido nos procedimentos anteriores à transferência. Importa ainda referir que este 

aspeto reflete uma disposição existente na Diretiva Regresso (2008/115/CE), no artigo 10.º, 

n.º 2, a qual estabelece que o Estado de acolhimento deve nomear um tutor antes de poder 

realizar-se uma transferência. 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea d-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-B) A informação fornecida pelo tutor 

no Estado-Membro onde o menor se 

encontra. 

Or. en 

Justificação 

A informação fornecida pelo tutor deve ser parte integrante da avaliação dos interesses 

superiores da criança. 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Antes de transferir um menor não 

acompanhado para o Estado-Membro 

responsável ou, quando for caso disso, para 

o Estado-Membro de atribuição, o 

Estado-Membro que procede à 

transferência deve certificar-se de que o 

Estado-Membro responsável ou o 

Estado-Membro de atribuição toma sem 

demora as medidas referidas nos artigos 

14.º e 24.º da Diretiva 2013/33/UE e no 

artigo 25.º da Diretiva 2013/32/UE. 

Qualquer decisão de transferência de um 

menor não acompanhado deve ser 

precedida de uma avaliação do seu 

interesse superior. Essa avaliação deve 

basear-se nos fatores enumerados no n.º 3. 

A avaliação deve ser realizada rapidamente 

por pessoal com as qualificações e a 

experiência necessárias para assegurar que 

o interesse superior do menor seja tido em 

consideração. 

4. Antes de transferir um menor não 

acompanhado para o Estado-Membro 

responsável ou, quando for caso disso, para 

o Estado-Membro de atribuição, o 

Estado-Membro que procede à 

transferência deve certificar-se de que o 

Estado-Membro responsável ou o 

Estado-Membro de atribuição toma sem 

demora as medidas referidas nos artigos 

14.º e 24.º da Diretiva 2013/33/UE e no 

artigo 25.º da Diretiva 2013/32/UE. 

Qualquer decisão de transferência de um 

menor não acompanhado deve ser 

precedida de uma avaliação do seu 

interesse superior. Essa avaliação deve 

basear-se nos fatores enumerados no n.º 3 e 

devem estar claramente definidas, na 

decisão de transferência, as conclusões 

relativas a cada um destes fatores. A 

avaliação deve ser realizada rapidamente 

por uma equipa multidisciplinar com as 

qualificações e a experiência necessárias 

para assegurar que o interesse superior do 

menor seja tido em consideração. A 

avaliação multidisciplinar deve incluir 

pessoal competente com conhecimentos 

sobre direitos, psicologia e 

desenvolvimento da criança, devendo 

igualmente incluir o tutor do menor. 

Or. en 

Justificação 

Uma avaliação adequada dos interesses superiores exige um amplo leque de competências e, 

por conseguinte, não deve ser realizada por elementos individuais, mas sim por uma equipa 

multidisciplinar de adultos com capacidade para avaliar corretamente o interesse superior 

da criança. 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 5-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Antes de transferir um menor não 

acompanhado, as autoridades devem 

garantir a atribuição de um tutor no 

Estado-Membro de acolhimento. As 

autoridades devem comunicar ao atual 

tutor a informação referente ao tutor 

designado no Estado-Membro de 

acolhimento, juntamente com as 

modalidades da transferência. 

Or. en 

Justificação 

No caso dos menores não acompanhados, a garantia de uma transferência adequada entre 

tutores pode também revelar-se uma forma eficiente de assegurar a transferência de 

informação pertinente entre tutores, o bom acolhimento da criança no novo Estado-Membro 

e a diminuição dos riscos de desaparecimento de crianças. Importa ainda referir que este 

aspeto reflete uma disposição existente na Diretiva Regresso (2008/115/CE), no artigo 10.º, 

n.º 2, a qual estabelece que o Estado de acolhimento deve nomear um tutor antes de poder 

realizar-se uma transferência. 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 6-A (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A Comissão adota atos delegados, 

nos termos do artigo 57.º, que 

complementam este regulamento ao 

estabelecer, nos termos do referido artigo, 

as regras e procedimentos referentes à 

cooperação transnacional na avaliação 

dos interesses superiores da criança. 

Or. en 

Justificação 

A existência de um ato delegado sobre as avaliações dos interesses superiores asseguraria 

uma abordagem mais uniforme em todos os Estados-Membros. 
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Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Na ausência de um membro da 

família ou outro familiar referido nos n.os 2 

e 3, o Estado-Membro responsável será 

aquele em que o menor não 

acompanhado tenha apresentado o seu 

pedido de proteção internacional em 

primeiro lugar, a menos que seja 

demonstrado que tal não é no interesse 

superior do menor. 

5. Na ausência de um membro da 

família ou outro familiar referido nos n.os 2 

e 3, o Estado-Membro responsável será 

determinado pelo Estado-Membro onde o 

requerente se encontra, em conformidade 

com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 ou 

n.º 1-A, a menos que seja determinado que 

tal não é conforme aos interesses 

superiores do menor. Antes desta 

determinação, deve ser permitido ao 

requerente recorrer aos procedimentos 

referidos no artigo 19.º. 

Or. en 

Justificação 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Caso se comprove, com base nos 

elementos de prova ou nos indícios 

descritos nas duas listas referidas no artigo 

25.º, n.º 4, do presente regulamento, 

incluindo os dados referidos no 

Regulamento [Proposta de regulamento 

que reformula o Regulamento (UE) 

n.º 603/2013], que o requerente de asilo 

atravessou ilegalmente a fronteira de um 

Estado-Membro por via terrestre, marítima 

ou aérea e que entrou nesse Estado-

Membro a partir de um país terceiro, esse 

Estado-Membro é responsável pela análise 

do pedido de proteção internacional. 

Caso se comprove, com base nos 

elementos de prova ou nos indícios 

descritos nas duas listas referidas no artigo 

25.º, n.º 4, do presente regulamento, 

incluindo os dados referidos no 

Regulamento [Proposta de regulamento 

que reformula o Regulamento (UE) 

n.º 603/2013], que o requerente de asilo 

atravessou ilegalmente a fronteira de um 

Estado-Membro por via terrestre, marítima 

ou aérea e que entrou diretamente nesse 

Estado-Membro a partir de um país 

terceiro, esse Estado-Membro é 

responsável pela análise do pedido de 

proteção internacional. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração está estreitamente relacionada com a alteração seguinte do artigo 15.º 

(número 1-A). As duas alterações criam um procedimento separado no caso de o requerente 

se registar no primeiro Estado-Membro onde entrou ilegalmente, ou no caso de o requerente 

ter viajado por outro(s) Estado(s)-Membro(s) a fim de chegar ao Estado-Membro onde acaba 

por realizar o pedido. Na primeira parte, aplica-se, como acontece atualmente, o critério 

«clássico» da primeira entrada nos casos em que o requerente se regista no primeiro 

Estado-Membro onde entrou ilegalmente. Este critério é atenuado pelo sistema corretivo da 

repartição em períodos de grande afluxo de requerentes num Estado-Membro específico. 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Se o requerente tiver entrado no 

Estado-Membro onde o pedido foi 

apresentado, vindo de outro Estado-

Membro, e não for possível determinar 

claramente, tendo por base provas ou 

indícios em conformidade com o n.º 1, 

qual o Estado-Membro onde entrou 

ilegalmente pela primeira vez, o Estado-
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Membro responsável pela avaliação do 

seu pedido de proteção internacional deve 

ser determinado em conformidade com o 

procedimento estabelecido no artigo 

24.º-A. 

Or. en 

Justificção 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se, devido a gravidez ou ao 

nascimento recente de um filho, ou por ser 

portador de doença ou deficiência grave ou 

ser de idade avançada, o requente for 

dependente da assistência de um filho, de 

um irmão ou do pai ou da mãe legalmente 

residente num dos Estados-Membros, ou se 

um filho, um irmão, o pai ou a mãe do 

requerente for dependente da assistência do 

requerente, os Estados-Membros, em 

1. Se, devido a gravidez ou ao 

nascimento recente de um filho, ou por ser 

portador de doença ou deficiência ou lesão 

grave ou ser de idade avançada, o requente 

for dependente da assistência de um filho, 

de um irmão ou do pai ou da mãe 

legalmente residente num dos 

Estados-Membros, ou se um filho, um 

irmão, o pai ou a mãe do requerente for 

dependente da assistência do requerente, os 
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princípio, devem manter juntos ou reunir o 

requerente com esse filho, irmão, o pai ou 

a mãe, desde que os laços familiares 

existissem já no país de origem, que a 

pessoa ou o requerente seja capaz de 

prestar assistência à pessoa dependente, e 

que os interessados manifestem o seu 

desejo por escrito. 

Estados-Membros, em princípio, devem 

manter juntos ou reunir o requerente com 

esse filho, irmão, o pai ou a mãe, desde que 

os laços familiares existissem antes de o 

requerente chegar ao território do 

Estado-Membro, que a pessoa ou o 

requerente seja capaz de prestar assistência 

à pessoa dependente, e que os interessados 

manifestem o seu desejo por escrito. 

Or. en 

Justificação 

Estas alterações procuram principalmente harmonizar a definição de laços familiares com a 

proposta da Comissão no artigo 2.º, alínea g), a fim de incluir igualmente famílias que se 

constituíram durante o percurso para a Europa e não no país de origem. Efetuou-se 

igualmente um pequeno ajustamento a fim de incluir as lesões graves na lista dos critérios de 

dependência. 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em derrogação do artigo 3.º, n.º 1, e 

apenas enquanto nenhum Estado-

Membro tiver sido designado responsável, 

cada Estado-Membro pode decidir analisar 

um pedido de proteção internacional que 

lhe seja apresentado por um nacional de 

um país terceiro ou por um apátrida com 

base em razões familiares relativas aos 

membros da família alargada não 

abrangidos pelo artigo 2.º, alínea g), 

mesmo que essa análise não seja da sua 

competência por força dos critérios 

definidos no presente regulamento. 

Em derrogação do artigo 3.º, n.º 1, cada 

Estado-Membro pode decidir analisar um 

pedido de proteção internacional que lhe 

seja apresentado por um nacional de um 

país terceiro ou por um apátrida, mesmo 

que essa análise não seja da sua 

competência por força dos critérios 

definidos no presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

A cláusula discricionária, mesmo sendo utilizada apenas por alguns Estados-Membros, tem 
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proporcionado um instrumento flexível e progressivo para assegurar, em casos individuais, 

que sejam devidamente tidos em conta aspetos humanitários, sendo valorizado pelos 

Estados-Membros e pelas ONG que trabalham com requerentes de asilo. Desta forma, a 

relatora gostaria de alargar a sua utilização em vez de a limitar. As alterações do artigo 19.º 

repõem o texto do atual Regulamento Dublim III. 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Estado-Membro que tenha decidido 

analisar um pedido de proteção 

internacional nos termos do presente 

número torna-se o Estado-Membro 

responsável e assume as obrigações 

inerentes a essa responsabilidade. Se for 

caso disso, informa o Estado-Membro 

anteriormente responsável, aquele que 

conduz o processo de determinação do 

Estado-Membro responsável ou aquele que 

foi requerido para efeitos de tomada a 

cargo. 

O Estado-Membro que tenha decidido 

analisar um pedido de proteção 

internacional nos termos do presente 

número torna-se o Estado-Membro 

responsável e assume as obrigações 

inerentes a essa responsabilidade. Se for 

caso disso, informa, por intermédio da 

rede de comunicação eletrónica 

«DubliNet», criada pelo artigo 18.º do 

Regulamento (CE) n.º 1560/2003, o 

Estado-Membro anteriormente 

responsável, aquele que conduz o processo 

de determinação do Estado-Membro 

responsável ou aquele que foi requerido 

para efeitos de tomada a cargo. 

Or. en 

Justificação 

A cláusula discricionária, mesmo sendo utilizada apenas por alguns Estados-Membros, tem 

proporcionado um instrumento flexível e progressivo para assegurar, em casos individuais, 

que sejam devidamente tidos em conta aspetos humanitários, sendo valorizado pelos 

Estados-Membros e pelas ONG que trabalham com requerentes de asilo. Desta forma, a 

relatora gostaria de alargar a sua utilização em vez de a limitar. As alterações do artigo 19.º 

repõem o texto do atual Regulamento Dublim III. 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Um requerente de proteção internacional 

pode solicitar ao Estado-Membro onde 

apresentou o pedido que aplique o n.º 1. 

Esta solicitação deve ser apresentada por 

escrito e estar devidamente 

fundamentada. 

Or. en 

Justificação 

A relatora sugere que o requerente possa solicitar ao Estado-Membro onde apresentou o seu 

pedido que lhe permita recorrer ao direito de utilizar a cláusula discricionária prevista no 

artigo 19.º, n.º 1. O Estado-Membro avaliaria em seguida se o requerente pretende ou não 

exercer os seus direitos ao abrigo da cláusula discricionária. As regras atuais permitem que 

os Estados-Membros utilizem o procedimento previsto no artigo 19.º, n.º 1, mas o requerente 

não tem nenhum instrumento para solicitar formalmente aos Estados-Membros que o façam. 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Estado-Membro em que é apresentado 

um pedido de proteção internacional e que 

está encarregado do processo de 

determinação do Estado-Membro 

responsável pode solicitar a qualquer 

momento, antes de ter sido determinado 

um Estado-Membro responsável, que 

outro Estado-Membro tome a seu cargo um 

requerente a fim de reunir outros parentes, 

mesmo nos casos em que esse outro 

Estado-Membro não seja responsável por 

força dos critérios definidos nos artigos 

10.º a 13.º e 18.º. As pessoas interessadas 

devem dar o seu consentimento por escrito. 

O Estado-Membro em que é apresentado 

um pedido de proteção internacional e que 

está encarregado do processo de 

determinação do Estado-Membro 

responsável, ou o Estado-Membro 

responsável, podem solicitar a qualquer 

momento, antes de ser tomada uma 

primeira decisão quanto ao mérito, que 

outro Estado-Membro tome a seu cargo um 

requerente a fim de reunir outros parentes, 

por razões humanitárias, baseadas 

nomeadamente em laços familiares, 

culturais ou sociais ou competências 

linguísticas que facilitassem a sua 

integração nesse outro Estado-Membro, 

mesmo nos casos em que esse outro 

Estado-Membro não seja responsável por 

força dos critérios definidos nos artigos 

10.º a 13.º e 18.º. As pessoas interessadas 
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devem dar o seu consentimento por escrito. 

Or. en 

Justificação 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Um requerente de proteção 

internacional pode solicitar que um 

Estado-Membro onde apresentou o seu 

pedido aplique o n.º 2. Esta solicitação 

deve ser apresentada por escrito, estar 

devidamente fundamentada e ser dirigida 

às autoridades responsáveis do local onde 

o pedido é apresentado. Estas autoridades 

irão garantir a transmissão do pedido às 

autoridades responsáveis do 

Estado-Membro pretendido pelo 

requerente, por intermédio da rede de 

comunicação eletrónica «DubliNet», 

criada ao abrigo do artigo 18.º do 

Regulamento (CE) n.º 1560/2003. 

 O Estado-Membro que recebe um pedido 

em conformidade com o primeiro 

parágrafo deve responder, no prazo de 

duas semanas, se pretende assumir a 

responsabilidade pelo pedido. O 

Estado-Membro pretendido pode 

prorrogar mais duas semanas este prazo, 

se tal for notificado por escrito ao 

Estado-Membro onde o pedido foi 

apresentado, por intermédio da rede de 
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comunicação eletrónica «DubliNet». Caso 

não seja recebida uma resposta dentro 

desse prazo, considera-se que o pedido foi 

indeferido. Sem prejuízo do disposto nos 

n.os 1 e 2, os requerentes de proteção 

internacional só têm direito a utilizar este 

procedimento uma vez. 

Or. en 

Justificação 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Se o Estado-Membro pretendido 

aceitar o pedido em conformidade com o 

n.º 2, a responsabilidade pela análise do 

pedido é para ele transferida. O 

Estado-Membro onde o pedido foi 

apresentado deve garantir a transferência 

do requerente em conformidade com o 

artigo 27.º. 

Or. en 
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Justificação 

Este número refere-se igualmente ao novo procedimento que permite pedidos nos termos do 

artigo 19.º a partir de outro Estado-Membro. Limita-se a clarificar o procedimento 

relativamente às transferências nos casos em que um Estado-Membro aceita a 

responsabilidade ao abrigo do novo procedimento. 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-C. A Comissão adota os atos de 

execução relativos à elaboração de um 

formulário comum a ser utilizado no 

âmbito do procedimento referido no 

n.º 2-A. Estes atos de execução são 

adotados pelo procedimento de exame a 

que se refere o artigo 56.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

A fim de simplificar os procedimentos e reduzir a carga administrativa, sugere-se que a 

Comissão elabore um ato de execução com o formulário a utilizar nas solicitações ao abrigo 

do novo procedimento, permitindo pedidos a partir de um Estado-Membro diferente ao 

abrigo do artigo 19.º. 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Tomar a cargo, nas condições 

previstas nos artigos 24.º, 25.º e 30.º, o 

requerente que tenha apresentado um 

pedido noutro Estado-Membro; 

a) Tomar a cargo, nas condições 

previstas nos artigos 24.º, 24.º-A, 25.º e 

30.º, o requerente que tenha apresentado 

um pedido noutro Estado-Membro; 

Or. en 
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Justificação 

Alteração técnica para harmonizar esta disposição com o novo procedimento proposto no 

artigo 24.º-A (notificação de tomada a cargo). 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Na situação referida no n.º 1, alínea 

a), o Estado-Membro responsável deve 

analisar ou finalizar a análise do pedido de 

proteção internacional. 

2. Na situação referida no n.º 1, alínea 

a) ou b), o Estado-Membro responsável 

deve analisar ou finalizar a análise do 

pedido de proteção internacional. 

Or. en 

Justificação 

Os procedimentos acelerados constituem um instrumento importante que permite manter a 

eficiência do sistema apreciando rapidamente os pedidos cuja decisão é relativamente 

«fácil». A relatora não apoia o recurso a procedimentos acelerados como forma de 

penalização por fuga, sobretudo porque não é um sistema particularmente eficaz, podendo 

mesmo dar a entender que se incentiva a fuga dos requerentes com elevada probabilidade de 

obterem uma decisão positiva relativamente ao seu pedido de asilo. 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Na situação referida no n.º 1, 

alínea b), o Estado-Membro responsável 

deve analisar ou finalizar a análise do 

pedido de proteção internacional através 

de um procedimento acelerado, nos 

termos do artigo 31.º, n.º 8, da Diretiva 

2013/32/UE. 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

Os procedimentos acelerados constituem um instrumento importante que permite manter a 

eficiência do sistema apreciando rapidamente os pedidos cuja decisão é relativamente 

«fácil». A relatora não apoia o recurso a procedimentos acelerados como forma de 

penalização por fuga, sobretudo porque não é um sistema particularmente eficaz, podendo 

mesmo dar a entender que se incentiva a fuga dos requerentes com elevada probabilidade de 

obterem uma decisão positiva relativamente ao seu pedido de asilo. 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Na situação referida no n.º 1, alínea 

c), o Estado-Membro responsável deve 

tratar qualquer nova declaração ou 

qualquer novo pedido do requerente como 

um pedido subsequente em conformidade 

com a Diretiva 2013/32/UE. 

4. Na situação referida no n.º 1, alínea 

c), se o Estado-Membro responsável tiver 

interrompido a análise de um pedido na 

sequência da sua retirada pelo requerente 

antes de ter sido tomada em primeira 

instância uma decisão quanto ao mérito, 

esse Estado-Membro assegura que o 

requerente tem direito a pedir que a 

análise do seu pedido seja finalizada ou a 

introduzir novo pedido de proteção 

internacional, que não deverá ser tratado 

como um pedido subsequente tal como 

previsto na Diretiva 2013/32/UE. Em tais 

casos, os Estados-Membros asseguram 

que a análise do pedido seja finalizada. 

Or. en 

Justificação 

A obrigatoriedade de considerar todas as declarações seguintes como novas ou subsequentes 

tem efeitos processuais significativos para o requerente (sujeito também em parte ao 

Regulamento Procedimento de Asilo). Neste número, a relatora que seja reposta a 

formulação do Regulamento Dublim III. 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. Na situação referida no n.º 1, alínea 

d), a decisão tomada pela autoridade 

responsável do Estado-Membro 

responsável de rejeitar o pedido deixa de 

poder ser contestada no âmbito do 

capítulo V da Diretiva 2013/32/UE. 

5. Na situação referida no n.º 1, alínea 

d), se o pedido tiver sido indeferido 

apenas na primeira instância, o 
Estado-Membro responsável assegura que 

a pessoa em causa tenha, ou tenha tido, a 

oportunidade de se valer de recurso 

efetivo nos termos do artigo 46.º da 

Diretiva 2013/32/UE. 

Or. en 

Justificação 

A eliminação do direito a recurso efetivo em decisões de fundo sobre um pedido de asilo seria 

provavelmente contrária aos direitos estabelecidos pelo artigo 47.º da Carta, relativo ao 

direito à ação. A relatora concorda que, neste caso, o requerente deve ser retomado a cargo 

pelo Estado-Membro responsável (n.º 1, alínea d)), mas deve poder continuar a exercer o seu 

direito de contestar a decisão tomada sobre o seu pedido. Assim, sugere-se que seja reposta a 

formulação do Regulamento Dublim III. 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O processo de determinação do 

Estado-Membro responsável tem início a 

partir do momento em que um pedido de 

proteção internacional é apresentado pela 

primeira vez a um Estado-Membro, desde 

que o Estado-Membro onde é apresentado 

o primeiro pedido não seja já o Estado-

Membro responsável nos termos do artigo 

3.º, n.os 4 ou 5. 

1. O processo de determinação do 

Estado-Membro responsável tem início a 

partir do momento em que um pedido de 

proteção internacional é apresentado pela 

primeira vez a um Estado-Membro, desde 

que o Estado-Membro onde é apresentado 

o primeiro pedido não seja já o Estado-

Membro responsável nos termos do artigo 

3.º, n.º 5. 

Or. en 

Justificação 

Esta mudança está relacionada com a supressão do artigo 3.º, n.os 3 e 4. 
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Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Se for caso disso, as ligações para 

os pedidos dos membros da família ou 

familiares que viagem juntos; 

b) Se for caso disso, as ligações para 

os pedidos dos membros da família, 

familiares ou grupos de requerentes que 

pedem para ser registados como viajando 
juntos; 

Or. en 

Justificação 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

h) No caso de ser aplicável o 

mecanismo de repartição ao abrigo do 

capítulo VII, as informações referidas no 

artigo 36.º, n.º 4, e no artigo 39.º, alínea h). 

h) No caso de ser aplicável o 

mecanismo de repartição ao abrigo do 

capítulo VII, as informações referidas no 

artigo 36.º-A, n.º 3, e no artigo 39.º, alínea 

h). 

Or. en 
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Justificação 

Modificação técnica relacionada com a supressão do artigo 36.º, n.º 4, e a transferência de 

alguns dos seus elementos para o artigo 36.º-A. 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Estado-Membro ao qual tenha sido 

apresentado um pedido de proteção 

internacional e que considere que a 

responsabilidade pela análise desse pedido 

cabe a outro Estado-Membro deve solicitar 

a este último, o mais rapidamente possível 

e, em qualquer caso, no prazo de um mês a 

contar da apresentação do pedido na 

aceção do artigo 21.º, n.º 2, que proceda à 

tomada a cargo do requerente. 

O Estado-Membro ao qual tenha sido 

apresentado um pedido de proteção 

internacional e que considere que a 

responsabilidade pela análise desse pedido 

cabe a outro Estado-Membro deve solicitar 

a este último, o mais rapidamente possível 

e, em qualquer caso, no prazo de dois 

meses a contar da apresentação do pedido 

na aceção do artigo 21.º, n.º 2, que proceda 

à tomada a cargo do requerente. 

Or. en 

Justificação 

Vários Estados-Membros observaram que os novos prazos propostos são irrealistas (de três 

meses no Regulamento Dublim III para um mês nesta proposta da Comissão). A relatora 

partilha da opinião de que é importante encurtar os prazos dos procedimentos de Dublim, 

mas considera ao mesmo tempo que é necessário dar aos Estados-Membros um período de 

tempo razoável que lhes permita realizar todos os procedimentos previstos neste 

regulamento. 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Não obstante o primeiro parágrafo, no caso 

de um acerto no Eurodac com dados 

registados nos termos do artigo 13.º do 

Regulamento [Proposta de regulamento 

que reformula o Regulamento (UE) n.º 

603/2013] ou de um acerto no VIS com 

Não obstante o primeiro parágrafo, no caso 

de um acerto no Eurodac com dados 

registados nos termos do artigo 13.º do 

Regulamento [Proposta de regulamento 

que reformula o Regulamento (UE) n.º 

603/2013] ou de um acerto no VIS com 
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dados registados nos termos do artigo 21.º, 

n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 767/2008, o 

pedido deve ser enviado no prazo de duas 

semanas a contar da receção desse acerto. 

dados registados nos termos do artigo 21.º, 

n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 767/2008, o 

pedido deve ser enviado no prazo de um 

mês a contar da receção desse acerto. 

Or. en 

Justificação 

Vários Estados-Membros observaram que os novos prazos propostos são irrealistas (de dois 

meses no Regulamento Dublim III para duas semanas nesta proposta da Comissão). A 

relatora partilha da opinião de que é importante encurtar os prazos dos procedimentos de 

Dublim, mas considera ao mesmo tempo que é necessário dar aos Estados-Membros um 

período de tempo razoável que lhes permita realizar todos os procedimentos previstos neste 

regulamento. 

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 No que diz respeito aos menores, e com o 

objetivo de calcular os prazos referidos no 

primeiro e segundo parágrafo do presente 

número, o tempo deve começar a ser 

contado a partir do momento em que o 

tutor é designado e quando estiver 

concluída a avaliação de interesse 

superior, em conformidade com o artigo 

8.º, n.º 3. 

Or. en 

Justificação 

A fim de garantir um período de tempo adequado para realizar os procedimentos relativos 

aos menores e que estes recebem apoio ao longo de todo o período dos procedimentos, a 

relatora sugere que se inicie a contagem dos prazos formais unicamente após a designação 

do tutor e após a conclusão da avaliação de interesse superior. 

 

Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 24-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 24.º-A 

 Apresentação de uma notificação de 

tomada a cargo 

 1.  Quando é decidida a transferência 

de um requerente para outro Estado-

Membro em conformidade com o artigo 

15.º, n.º 1-A ou com o artigo 36.º-B, n.º 4, 

o Estado-Membro de atribuição deve ser 

determinado aleatoriamente pelo sistema 

automático referido no artigo 44.º entre os 

Estados-Membros que não beneficiam 

atualmente do mecanismo corretivo da 

repartição referido no artigo 34.º. 

 2.  Após a determinação do 

Estado-Membro de atribuição em 

conformidade com o n.º 1, a respetiva 

informação deve ser transferida 

automaticamente para o Eurodac e o 

Estado-Membro de atribuição deve ser 

informado através de notificação 

automática. 

 3.  O Estado-Membro onde o 

requerente se encontra deve informar o 

mesmo sobre esta determinação, em 

conformidade com o n.º 2 e, em 

cooperação com a Agência da União 

Europeia para o Asilo, sobre as 

modalidades de transferência. 

 4.  A Agência da União Europeia 

para o Asilo deve assegurar a 

transferência célere do requerente, do 

Estado-Membro onde se encontra para o 

Estado-Membro responsável. 

 5.  As obrigações estabelecidas nos 

artigos 39.º, 40.º. 41.º e 42.º aplicam-se 

mutatis mutandis. 

Or. en 

Justificação 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 
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work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem prever 

um período de 7 dias após a notificação da 

decisão de transferência para a pessoa em 

causa poder exercer o seu direito de 

recurso nos termos do n.º 1. 

2. Os Estados-Membros devem prever 

um período razoável, nunca inferior a 15 

dias, após a notificação da decisão de 

transferência para a pessoa em causa poder 

exercer o seu direito de recurso nos termos 

do n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

A fim de assegurar a eficácia de uma via de recurso, é fundamental que a pessoa tenha tempo 

suficiente para fazer uso desse direito. Um prazo de sete dias é muito curto. O requerente 

deve dispor garantidamente de, pelo menos, 15 dias para apresentar o recurso, a fim de 

assegurar que o sistema proporciona as salvaguardas adequadas, mas os Estados-Membros 

devem poder usufruir de um período mais longo. 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4  
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Texto da Comissão Alteração 

4. O âmbito do recurso efetivo 

previsto no n.º 1 limita-se à avaliação de 

eventuais violações do artigo 3.º, n.º 2, em 

relação à existência de um risco de 

tratamento desumano ou degradante, ou 

dos artigos 10.º a 13.º e 18.º. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A relatora não considera ser possível limitar o direito de recurso a certos aspetos da Carta 

sem pôr em causa automaticamente o direito à ação tal como estabelecido pelo artigo 47.º da 

Carta. 

 

Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 5  

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Caso não seja tomada a decisão de 

transferência referida no n.º 1, os 

Estados-Membros devem prever uma via 

de recurso efetiva para um órgão 

jurisdicional se o requerente declarar que 

um membro da família ou, no caso dos 

menores não acompanhados, um familiar, 

se encontra legalmente num Estado-

Membro diferente daquele que analisa o 

seu pedido de proteção internacional, e 

considerar portanto que esse outro 

Estado-Membro é responsável pela análise 

do pedido. 

5. Caso não seja tomada a decisão de 

transferência referida no n.º 1, os 

Estados-Membros devem prever uma via 

de recurso efetiva para um órgão 

jurisdicional se o requerente declarar que 

outro Estado-Membro é responsável pela 

análise do seu pedido. 

Or. en 

Justificação 

É bem-vinda a nova proposta apresentada pela Comissão que permite o direito a vias de 

recurso nos casos em que o reagrupamento familiar está bloqueado devido à não 

transferência para o Estado-Membro onde a família se encontra. No entanto, fará sentido 

alargar o âmbito deste direito a todas as aplicações incorretas dos critérios de Dublim, 
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nomeadamente tendo em consideração a decisão do TJUE no processo Ghezelbash. 

 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os custos relativos à transferência 

de um requerente ou de outra pessoa 

referida no artigo 20.º, n.º 1, alíneas c), d) 

ou e), para o Estado-Membro responsável 

são suportados pelo Estado-Membro que 

procede à transferência. 

1. Os custos relativos à transferência 

de um requerente ou de outra pessoa 

referida no artigo 20.º, n.º 1, alíneas c), d) 

ou e), para o Estado-Membro responsável 

são suportados pelo orçamento geral da 

União. 

Or. en 

Justificação 

Como medida adicional de melhoria dos incentivos ao registo sem atrasos, pelos Estados-

Membros, de todos os requerentes de asilo que se encontram no seu território e a fim de 

assegurar que os Estados-Membros não incorram em custos financeiros adicionais devido ao 

cumprimento das disposições do regulamento, qualquer transferência efetuada ao abrigo 

deste regulamento deve ser suportada pelo orçamento da União Europeia. 

 

Alteração  87 

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.º 2, 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. 
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Or. en 

Justificação 

O sistema corretivo da repartição deve ser ativado antes de o Estado-Membro beneficiário 

ficar sobrecarregado com o afluxo de requerentes de asilo. Por conseguinte, a percentagem 

de ativação foi reduzida de 150 % para 100 % da chave de referência. A relatora entende que 

os pedidos que correspondem aos critérios do artigo 3.º, n.º 1, devem igualmente ser 

contabilizados para o valor de referência. 

 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os requerentes que tiverem 

apresentado o seu pedido no 

Estado-Membro beneficiário após a 

notificação da atribuição a que se refere o 

artigo 34.º, n.º 5, são atribuídos aos 

Estados-Membros referidos no n.º 1, os 

quais determinam o Estado-Membro 

responsável; 

2. Os requerentes que tiverem 

apresentado o seu pedido no 

Estado-Membro beneficiário após a 

notificação da atribuição a que se refere o 

artigo 34.º, n.º 5, caso não possa ser 

definido um Estado-Membro responsável 

nos termos do artigo 19.º, n.º 2-A, ou com 

o artigo 36.º-B, são atribuídos aos 

Estados-Membros referidos no n.º 1, os 

quais determinam o Estado-Membro 

responsável. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração implica que o procedimento simples de reagrupamento familiar e a 

possibilidade de pedir a aplicação da cláusula discricionária devem ser permitidos antes de 

um requerente ser recolocado por via do sistema corretivo da repartição. 

 

Alteração  89 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os pedidos declarados 

inadmissíveis ou analisados no âmbito de 

Suprimido 
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um procedimento acelerado nos termos do 

artigo 3.º, n.º 3, não são objeto de 

atribuição. 

Or. en 

Justificação 

Esta supressão surge como consequência da supressão do artigo 3.º, n.º 3, sobre 

procedimentos de admissibilidade anteriores à determinação do Estado-Membro 

responsável. Importa assinalar que, a partir do momento em que a responsabilidade é 

determinada, todos os Estados-Membros têm liberdade para realizar o teste de 

admissibilidade, em conformidade com as disposições do Regulamento Procedimentos de 

Asilo. 

 

Alteração  90 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O Estado-Membro beneficiário 

deve assegurar que os requerentes que 

apresentaram o seu pedido no 

Estado-Membro beneficiário após a 

notificação da atribuição referida no 

artigo 34.º devem ter acesso ao 

procedimento referido no artigo 19.º, 

n.º 2-A, e no artigo 36.º-B. 

Or. en 

Justificação 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 
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Alteração  91 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Com base na aplicação da chave 

de referência nos termos do n.º 1, o 

sistema automatizado referido no artigo 

44.º, n.º 1, indica o Estado-Membro de 

atribuição e comunica essa informação, o 

mais tardar 72 horas após o registo 

referido no artigo 22.º, n.º 1, ao 

Estado-Membro beneficiário e ao Estado-

Membro de atribuição, e inscreve o 

Estado-Membro de atribuição no ficheiro 

eletrónico referido no artigo 23.º, n.º 2. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Uma vez que é sugerido no artigo 36.º-A um novo sistema de determinação do Estado-

Membro de atribuição, este artigo é suprimido. 

 

Alteração  92 

Proposta de regulamento 

Artigo 36-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 36.º-A 

 Determinação do Estado-Membro de 

atribuição 

 1. Tendo por base a chave de 

referência indicada no artigo 35.º, o 

sistema automatizado referido no artigo 

44.º, n.º 1, deve indicar os seis 

Estados-Membros com o número mais 

baixo de requerentes relativamente à sua 

quota de distribuição equitativa. 

 2. O sistema automatizado deve abrir 

uma lista contendo trinta lugares para 

cada um desses seis Estados-Membros. A 
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Agência da União Europeia para o Asilo 

deve assegurar a atribuição dos 

requerentes a qualquer uma das listas 

abertas, em conformidade com o artigo 

41.º. 

 3. Sempre que se preencham os 

lugares disponíveis numa lista de 

transferência em conformidade com o 

n.º 2, o sistema automatizado deve 

comunicar essa informação ao 

Estado-Membro beneficiário e ao 

Estado-Membro de atribuição, devendo 

acrescentar este último ao ficheiro 

eletrónico referido no artigo 23.º, n.º 2. 

 4. Quando uma lista de transferência 

fica preenchida, em conformidade com o 

n.º 3, o sistema automático deve abrir 

uma nova lista para o Estado-Membro 

com o número mais baixo de requerentes 

relativamente à sua quota de distribuição 

equitativa para o qual ainda não existam 

listas abertas. 

Or. en 

Justificação 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Alteração  93 

Proposta de regulamento 

Artigo 36-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 36.º-B 

 Procedimento de reagrupamento familiar 

no caso de repartição corretiva 
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 1. Um Estado-Membro beneficiário 

do mecanismo corretivo da repartição, em 

conformidade com o artigo 34.º, é 

responsável pela realização de um 

procedimento de reagrupamento familiar 

especial para o requerente, a fim de 

assegurar um reagrupamento familiar 

célere e conferir aos requerentes o acesso 

aos procedimentos de asilo nos casos em 

que existam, à primeira vista, indícios 

suficientes que lhes confiram o direito ao 

reagrupamento familiar, em 

conformidade com os artigos 10.º, 11.º, 

12.º e 13.º. 

 2. Ao estabelecer os casos em que 

existem indícios suficientes para presumir 

que o requerente tem família no 

Estado-Membro que solicita, o Estado-

Membro que procede à determinação deve 

assegurar que o requerente compreendeu 

a definição em vigor de membros da 

família e/ou familiares e assegurar que o 

requerente tem a certeza de que os 

presumíveis membros da família e/ou 

familiares não se encontram num 

Estado-Membro diferente. O 

Estado-Membro que procede à 

determinação deve igualmente assegurar 

que o requerente compreende que só será 

autorizado/a a permanecer no 

Estado-Membro onde afirma ter membros 

da família e/ou familiares se essa 

afirmação puder ser verificada por esse 

Estado-Membro. Se a informação 

facultada pelo requerente não apresentar 

razões manifestas para se duvidar da 

presença de membros da família e/ou 

familiares no Estado-Membro indicado 

pelo requerente, e a fim de cumprir os 

requisitos do n.º 1, deve concluir-se que, à 

primeira vista, existem indícios suficientes 

de que o requerente tem membros da 

família e/ou familiares nesse 

Estado-Membro. 

 3. Se for determinado, em 

conformidade com os n.os 1 e 2, que o 

requerente terá, à primeira vista, o direito 

ao reagrupamento familiar, nos termos 
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dos artigos 10.º, 11.º, 12.º ou 13.º, o 

Estado-Membro beneficiário deve 

notificar o Estado-Membro em questão e 

o requerente deve ser transferido para 

esse Estado-Membro. 

 4. O Estado-Membro que recebe um 

requerente em conformidade com o 

procedimento referido no n.º 3 deve 

determinar se estão reunidas as condições 

para o reagrupamento familiar, nos 

termos dos artigos 10.º, 11.º, 12.º ou 13.º. 

Caso se determine que não estão reunidas 

as condições para o reagrupamento 

familiar, o Estado-Membro de 

acolhimento deve assegurar que o 

requerente seja recolocado noutro 

Estado-Membro, em conformidade com o 

procedimento apresentado no artigo 

24.º-A. 

 5. As autoridades responsáveis do 

Estado-Membro onde o requerente afirma 

ter membros da família e/ou familiares 

deve auxiliar as autoridades responsáveis 

do Estado-Membro que procede à 

determinação, respondendo a quaisquer 

perguntas a fim de esclarecer se são 

corretos os alegados laços familiares. 

Or. en 

Justificação 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Alteração  94 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 
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Texto da Comissão Alteração 

Artigo 37 Suprimido 

Solidariedade financeira  

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. 

 

2.  Nesse caso, durante o período de 

doze meses em causa o sistema 

automatizado referido no artigo 44.º, n.º 

1, aplica a chave de referência aos 

Estados-Membros que apresentem um 

número de pedidos pelos quais são 

responsáveis abaixo da sua quota em 

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

com exceção do Estado-Membro que 

transmitiu essa informação e do Estado-

Membro beneficiário. O sistema 

automatizado referido no artigo 44.º, n.º 

1, contabiliza cada pedido que teria sido 

atribuído ao Estado-Membro que 

transmitiu a informação nos termos do 

artigo 36.º, n.º 4, na quota desse Estado-

Membro. 

 

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 

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-
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Membro determinado como responsável 

pela análise dos respetivos pedidos. 

4.  A Comissão deve adotar, mediante 

atos de execução, uma decisão em 

conformidade com o procedimento de 

exame referido no artigo 56.º, para 

estabelecer as modalidades de execução 

do n.º 3. 

 

5.  A Agência da União Europeia 

para o Asilo procede ao acompanhamento 

da aplicação do mecanismo de 

solidariedade financeira e informa a 

Comissão anualmente sobre a mesma. 

 

Or. en 

Justificação 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Alteração  95 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Transferir o requerente para o 

Estado-Membro de atribuição, o mais 

tardar no prazo de quatro semanas a contar 

da decisão final de transferência. 

c) Prestar a assistência necessária 

para assegurar que a Agência da União 

Europeia para o Asilo consegue transferir 

o requerente para o Estado-Membro de 

atribuição, o mais tardar no prazo de quatro 

semanas a contar da decisão final de 

transferência. 

Or. en 

Justificação 

A alteração está relacionada com a proposta de mudança da responsabilidade pelas 
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transferências para a Agência para o Asilo. 

 

Alteração  96 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Sempre que os resultados da 

verificação de segurança confirmem que o 

requerente pode, por razões graves, ser 

considerado um perigo para a segurança 

nacional ou para a ordem pública, o 

Estado-Membro beneficiário em que é 

apresentado o pedido é o Estado-Membro 

responsável e analisa o pedido no âmbito 

de um procedimento acelerado nos termos 

do artigo 31.º, n.º 8, da Diretiva 

2013/32/UE. 

3. Sempre que os resultados da 

verificação de segurança confirmem que o 

requerente pode, por razões graves, ser 

considerado um perigo para a segurança 

nacional ou para a ordem pública, o 

Estado-Membro beneficiário em que é 

apresentado o pedido é o Estado-Membro 

responsável e pode analisar o pedido no 

âmbito de um procedimento acelerado nos 

termos do artigo 31.º, n.º 8, da Diretiva 

2013/32/UE. 

Or. en 

Justificação 

O Regulamento de Dublim deve definir regras claras de determinação da responsabilidade 

pelos pedidos entre os Estados-Membros. No âmbito do Regulamento Procedimento de Asilo, 

o Estado-Membro reserva-se o direito de avaliar o melhor procedimento para análise do 

pedido. Caso o procedimento acelerado seja considerado a melhor opção, a sua aplicação 

deve ser possível, mas não obrigatória. 

 

Alteração  97 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os requerentes que se registaram 

como viajando juntos, como referido no 

artigo 22.º, n.º 1, alínea b), a quem o 

procedimento de atribuição se aplica mas 

que não possuem ligações familiares entre 

si, devem, na medida do possível, ser 

atribuídos ao mesmo Estado-Membro. 
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Or. en 

Justificação 

No modelo de recolocação revisto proposto pela relatora, os requerentes podem ser 

recolocados em grupo nos Estados-Membros e não apenas individualmente. Esta 

possibilidade não implicaria, contudo, o direito de escolha do destino e seria permitida 

apenas na medida do possível, contrariamente aos membros de uma família, que devem 

sempre ser transferidos para o mesmo Estado-Membro. 

 

Alteração  98 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 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. 

Os custos da transferência de um 

requerente para o Estado-Membro de 

atribuição pela Agência da União 

Europeia para o Asilo devem ser 

suportados pelo orçamento geral da 

União, e deve ser pago ao Estado-Membro 

beneficiário um montante de 300 EUR por 

cada pessoa transferida nos termos do 

artigo 38.º, alínea c). 

Or. en 

Justificação 

A relatora sugere a mudança da responsabilidade pelas transferências, ao abrigo do 

Regulamento de Dublim, dos Estados-Membros para a Agência para o Asilo. A redução da 

compensação de 500 EUR para 300 EUR permitirá uma poupança significativa de fundos 

que, na opinião da relatora, devem ser investidos no apoio ao sistema. 

 

Alteração  99 

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 

O sistema automatizado notifica os 

Estados-Membros e a Comissão logo que o 
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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. 

número de pedidos apresentados no 

Estado-Membro beneficiário pelos quais 

este Estado-Membro seja responsável ao 

abrigo do presente regulamento seja 

inferior a 75 % da sua quota em 

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

Or. en 

Justificação 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Alteração  100 

Proposta de regulamento 

Capítulo VII-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Capítulo VII-A 

 Solidariedade recíproca 

Or. en 

 

Alteração  101 

Proposta de regulamento 

Artigo 43-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 43.º-A 

 Suspensão do mecanismo corretivo da 

repartição 

 Se um Estado-Membro ficar sujeito a 

uma decisão referida no artigo 19.º, n.º 1 
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do Regulamento (UE) 2016/1624 devido 

ao não cumprimento adequado das suas 

obrigações de gestão da fronteira externa, 

o Conselho, com base em proposta da 

Comissão, pode adotar sem demora uma 

decisão, por meio de ato de execução, 

suspendendo para esse Estado-Membro a 

aplicação do mecanismo corretivo da 

repartição referido no artigo 34.º do 

presente regulamento. A decisão de 

suspensão do mecanismo corretivo da 

repartição deve manter-se válida durante 

um período de tempo inferior a um ano e 

pode ser renovada. Ao preparar e elaborar 

o ato de execução, a Comissão deve 

assegurar uma transmissão atempada e 

simultânea de todos os documentos, 

incluindo o projeto de ato, ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. O Parlamento 

Europeu deve ser informado sem demora 

de todas as medidas e decisões 

subsequentes. 

Or. en 

Justificação 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 
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Alteração  102 

Proposta de regulamento 

Artigo 43-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 43.º-B 

 Medidas coercivas 

 Se um Estado-Membro não cumprir as 

suas obrigações ao abrigo do capítulo VII, 

será aplicado o procedimento previsto no 

artigo XXX.º do Regulamento (UE) 

n.º 1303/2013 com a redação que lhe foi 

dada pelo Regulamento (UE) n.º XXXX. 

Or. en 

Justificação 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Alteração  103 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Para efeitos do registo e 1. Para efeitos do registo e 
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monitorização da quota dos pedidos de 

proteção internacional nos termos do artigo 

22.º e para efeitos da aplicação do 

mecanismo de repartição estabelecido no 

capítulo VII, é criado um sistema 

automatizado. 

monitorização da quota dos pedidos de 

proteção internacional nos termos dos 

artigos 22.º e 24.º-A para efeitos da 

aplicação do mecanismo de repartição 

estabelecido no capítulo VII, é criado um 

sistema automatizado. 

Or. en 

Justificação 

O sistema automatizado deve ser capaz de dar apoio à repartição corretiva e também ao 

modelo de repartição previsto pelo novo artigo 24.º-A 

 

Alteração  104 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência da União Europeia para 

o Asilo tem acesso ao sistema 

automatizado para inserir e adaptar a chave 

de referência nos termos do artigo 35.º, 

n.º 4, bem como para inserir as 

informações referidas no artigo 22.º, n.º 3. 

2. A Agência da União Europeia para 

o Asilo tem acesso ao sistema 

automatizado para inserir e adaptar a chave 

de referência nos termos do artigo 35.º, 

n.º 4, para inserir as informações referidas 

no artigo 22.º, n.º 3,e para cumprir as suas 

obrigações nos termos do artigo 36.º-A. 

Or. en 

Justificação 

No novo artigo 36.º-A propõe-se que a AUEA fique responsável pelo «preenchimento» das 

listas de requerentes provenientes de países ao abrigo da repartição corretiva. Esta alteração 

assegura que tenham acesso ao sistema eletrónico para esse fim. 

 

Alteração  105 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Em derrogação do disposto no artigo 35.º, 

deve-se calcular a chave de referência 
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utilizando a fórmula apresentada no 

anexo I-A durante os primeiros cinco 

anos após... [data de entrada em vigor do 

presente regulamento]. 

Or. en 

Justificação 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Alteração  106 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Em derrogação do disposto no artigo 38.º, 

alínea c), o Estado-Membro beneficiário 

da repartição corretiva deve assegurar a 

transferência do requerente para o 

Estado-Membro de atribuição, no prazo 

máximo de quatro semanas a partir da 

decisão final de transferência e durante 

os primeiros cinco anos após... [data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento]. 
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 Em derrogação do disposto no artigo 42.º, 

n.º 1, referente 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 53.º. Este 

apoio financeiro deve ser implementado 

aplicando os procedimentos estabelecidos 

no artigo 18.º do Regulamento (UE) 

n.º 516/2014. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração cria um período de cinco anos durante o qual os Estados-Membros serão os 

únicos responsáveis pelas transferências ao abrigo do sistema de correção da repartição, 

derrogando desta forma o disposto no artigo 38.º, alínea c), a fim de conceder à AUEA tempo 

suficiente para obter o conhecimento e o nível de organização necessários para poder 

assumir esta responsabilidade. A AUEA irá receber numerosas tarefas adicionais ao abrigo 

dos novos regulamentos SECA e é indispensável que a agência se possa concentrar nos 

aspetos mais importantes do sistema para poder continuar a prestar serviços de alta 

qualidade. 

 

Alteração  107 

Proposta de regulamento 

Artigo 58 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Agência da União Europeia para o 

Asilo deve realizar, em todos os 

Estados-Membros, uma avaliação da 

capacidade de acolhimento de menores 

não acompanhados durante o período de 

transição referido no artigo 53.º, n.º 2-A, 

a fim de identificar deficiências e de 

prestar assistência aos Estados-Membros 

para a sua resolução. 

Or. en 
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Justificação 

É de especial importância que os menores não acompanhados transferidos ao abrigo do 

modelo de correção da repartição recebam cuidados adequados em todos os 

Estados-Membros da União Europeia. Considera-se assim apropriado conferir à AUEA o 

mandato para avaliação das capacidades nacionais de acolhimento de menores não 

acompanhados, a fim de prestar assistência aos Estados-Membros que têm de melhorar as 

suas capacidades. 

 

Alteração  108 

Proposta de regulamento 

Artigo 60 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

É revogado o Regulamento (UE) n.º 

604/2013 para os Estados-Membros 

vinculados pelo presente regulamento em 

relação às suas obrigações a nível das 

suas relações recíprocas. 

É revogado o Regulamento (UE) 

n.º 604/2013. 

Or. en 

Justificação 

A relatora considera que se os Estados-Membros que optam pela autoexclusão devem poder 

escolher entre aderir ao sistema de Dublim ou não, já que se criaria uma complicação 

desnecessária se se permitisse que alguns Estados-Membros optassem por permanecer no 

Regulamento Dublim III quando todos os outros tinham passado para o Dublim IV. 

 

Alteração  109 

Proposta de regulamento 

Anexo I-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Anexo I-A 

 Disposições transitórias para o cálculo da 

chave de referência do artigo 35.º 

 1. Para efeitos do mecanismo 

corretivo da repartição, o número de 

referência para cada Estado-Membro, 

durante o período de transição definido 

no presente anexo, deve ser determinado 
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pela combinação da chave de base e da 

chave de referência referidas no artigo 

35.º. Esta chave de referência temporária 

deve ser considerada como a chave de 

referência transitória e, durante o período 

de transição, deve ser aplicada no lugar 

da chave de referência indicada no artigo 

35.º. 

 2. A chave de referência de base 

mencionada no n.º 1 deve ser calculada 

por adição dos pedidos apresentados, 

utilizando números do Eurostat, nos 

Estados-Membros para os anos de 2011, 

2012, 2013, 2014 e 2016, divididos pelo 

número total de pedidos apresentados em 

todos os Estados-Membros durante o 

mesmo período. 

 3. A Agência da União Europeia 

para o Asilo deve estabelecer a chave de 

referência de base, bem como a chave de 

referência do artigo 35.º. 

 4. A chave de referência transitória 

deve ser calculada como se segue: 

 a) desde a entrada em vigor até ao 

final do primeiro ano civil após a entrada 

em vigor («ano X»), a chave de referência 

transitória deve ser igual à chave de 

referência de base; 

 b) no ano X+1, a chave de referência 

transitória deve ser composta por 80 % da 

chave de referência de base e 20 % da 

chave de referência indicada no artigo 

35.º do presente regulamento; 

 c) no ano X+2, a chave de referência 

transitória deve ser composta por 60 % da 

chave de referência de base e 40 % da 

chave de referência indicada no artigo 

35.º do presente regulamento; 

 d) no ano X+3, a chave de referência 

transitória deve ser composta por 40 % da 

chave de referência de base e 60 % da 

chave de referência indicada no artigo 

35.º do presente regulamento; 

 e) no ano X+4, a chave de referência 

transitória deve ser composta por 20 % da 
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chave de referência de base e 80 % da 

chave de referência indicada no artigo 

35.º do presente regulamento; 

 5. Após o final do prazo indicado na 

alínea e) do n.º 4, a chave de referência 

deve ser calculada em conformidade com 

o artigo 35.º. 

Or. en 

Justificação 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Um sistema de asilo funcional e baseado na solidariedade é possível! 

 

O atual Regulamento Dublim, que determina o país responsável pelos pedidos de asilo dos 

refugiados, é atualmente inadequado a essa finalidade. Este aspeto tornou-se evidente em 

2015, quando mais de um milhão de pessoas que fugiam da guerra, de conflitos e de 

perseguições pediram proteção internacional à UE, facto que resultou no colapso total do 

sistema de Dublim. 

 

Em resposta a esta situação, a Comissão Europeia apresentou, em maio de 2016, uma 

proposta de revisão do Regulamento Dublim. Desde que foi nomeada pelo Parlamento 

Europeu para esta revisão, a relatora tem vindo a analisar a proposta e iniciou a tarefa de 

delinear a posição do Parlamento Europeu, estando neste momento preparada para apresentar 

o seu projeto de relatório. 

 

A UE encontra-se numa encruzilhada. Não podemos continuar a basear-nos, nas situações de 

crise, em compromissos frágeis e respostas urgentes e «ad hoc», que sabemos que, mesmo 

que sejam implementadas, o serão demasiado tarde. Na verdade, precisamos de pensar de 

forma inovadora e criativa. A relatora conclui que o Regulamento Dublim atual necessita de 

uma profunda alteração e que o novo regulamento deve assegurar que: 

• Todos os países partilhem responsabilidades pelos requerentes de asilo.  

• Os Estados-Membros com fronteiras externas, o primeiro local de chegada à 

Europa para a maioria dos refugiados, assumam as suas responsabilidades de 

registar todos os recém-chegados e de proteger e manter as fronteiras externas da 

UE. 

• As pessoas que precisam de proteção internacional a obtenham de forma mais 

rápida do que acontece atualmente, enquanto aqueles que, comprovadamente, 

não têm direito ao asilo sejam repatriados de forma célere, mas digna. 

 

Chegou o momento de deixar de apoiar um sistema que empurra os refugiados para as mãos 

de traficantes de seres humanos sem escrúpulos que os transferem clandestinamente através 

da Europa. Em seu lugar, devemos construir um sistema que crie incentivos de registo 

imediato para todos os refugiados quando chegam à UE. 

 

Os requerentes de asilo devem poder estar convictos de que beneficiarão de um processo de 

asilo juridicamente adequado, independentemente do Estado-Membro europeu em que o seu 

pedido foi apresentado. Devem também saber que não têm direito a decidir sozinhos em que 

Estado-Membro da UE irão pedir asilo, mas que será a União Europeia a examinar o seu 

pedido de asilo e, posteriormente, a conceder-lhes proteção internacional. 

 

O novo Regulamento Dublim deve ser simples, baseado em princípios sólidos e viáveis na 

prática. A relatora considera que, neste projeto de relatório, conseguiu lançar essas bases, que 

implicam a participação plena e equitativa de todos os Estados-Membros. Depois de 

integralmente aplicado, implicará responsabilidades partilhadas e verdadeira solidariedade. 
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Necessidade de um sistema de recolocação permanente operacional 

 

A recolocação «ad hoc» de 160 mil requerentes de asilo da Grécia para a Itália foi, em grande 

medida, um fracasso. Temos de aprender com as experiências deste sistema, a fim de criar, 

dentro do Regulamento Dublim, um sistema de recolocação resiliente e funcional. 

 

A lição mais importante a tirar do sistema de recolocação temporário, introduzido durante 

uma situação de crise, é a de que os mecanismos e planos de crise já devem existir antes de a 

crise começar. Os processos de tomada de decisão europeus não proporcionam uma 

capacidade de resposta suficiente para fazer face a um problema tão complexo no momento 

certo, durante o desenrolar de uma crise. 

 

Algumas medidas já existentes, como o sistema de alerta rápido previsto no Regulamento 

Dublim ou na diretiva relativa à proteção temporária, destinadas a situações de emergência, 

necessitam da aprovação do Conselho para serem aplicadas e, como tal, nunca foram 

desencadeadas, independentemente da magnitude da crise. Por conseguinte, seria insensato 

que um sistema de recolocação não se baseasse num sistema automático. 

 

Mudanças no modelo de correção da repartição proposto pela Comissão 

 

As mudanças a seguir referidas foram propostas a fim de melhorar o modelo de correção da 

repartição proposto pela Comissão. 

 

Sem verificações de admissibilidade pré-Dublim 

A proposta de impor um requisito para decidir se um pedido é admissível antes da 

determinação de um Estado-Membro responsável pode gerar uma carga administrativa 

inultrapassável para os Estados-Membros de primeira linha. 

 

Introdução de um procedimento familiar simples 

A proposta da Comissão previa o reagrupamento de toda a família a partir de um segundo 

Estado-Membro de atribuição, o que implicaria transferências duplas onerosas. A outra 

alternativa tem sido permitir que os Estados-Membros de primeira linha realizem o 

reagrupamento familiar, o que acrescenta uma grande carga administrativa e prolonga os 

procedimentos. Propõe-se uma solução intermédia em que o requerente é transferido para o 

Estado-Membro onde afirma ter família e onde será realizada a avaliação. Se o requerente 

afirmar ter família num Estado-Membro onde na realidade não tem, será transferido/a para 

outro Estado-Membro escolhido pelo mecanismo corretivo da repartição.  

 

Pedido de utilização da cláusula discricionária 

Os requerentes devem ter a possibilidade de pedir a um Estado-Membro que faça uso dos seus 

direitos discricionários para assumir a responsabilidade também em casos onde não tal não 

lhe é exigido. O acolhimento voluntário de alguns requerentes poderá contar para a quota 

desse Estado-Membro. O acolhimento de requerentes com melhores possibilidades de 

integração no seu Estado-Membro podem, ao abrigo deste sistema, representar uma proposta 

interessante para os Estados-Membros e dar aos requerentes incentivos para operarem dentro 

do sistema. 

 

Atribuição de grupos 

Em lugar de recolocar os requerentes com base num sistema «uma pessoa de cada vez», a 
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recolocação deve ser feita por grupos de 30 pessoas de cada vez. Juntamente com esta 

mudança, a relatora sugere que seja permitido aos requerentes registarem-se como um grupo 

após a sua chegada à Europa. Este registo de grupo não implicará o direito de transferência 

para um Estado-Membro específico, apenas o direito de transferência com os outros membros 

do grupo para um Estado-Membro determinado pelo sistema corretivo da repartição. 

 

Relação entre repartição corretiva e proteção fronteiriça 

Se um Estado-Membro beneficiário do mecanismo corretivo da repartição não cumprir as 

suas obrigações para com os outros Estados-Membros, designadamente gerir as suas 

fronteiras externas e registar os requerentes, deverá ser possível suspender o sistema corretivo 

da repartição para esse Estado-Membro, por decisão no Conselho. 

 

Limiares de ativação da repartição corretiva 

A proposta da Comissão exige que um Estado-Membro receba 150 % da sua quota de pedidos 

de asilo antes de receber a assistência do sistema corretivo da repartição. A relatora sugere 

que este limiar seja reduzido para 100 %. Sugere igualmente que se deve interromper a 

repartição corretiva quando a quota relativa do Estado-Membro sob repartição corretiva 

descer para 75 % do total das atribuições, a fim de assegurar que o Estado-Membro não entre 

e saia continuamente da repartição corretiva. 

 

Medidas coercivas e a «autoexclusão» da solidariedade financeira 

A Comissão sugere introduzir uma «autoexclusão» do sistema corretivo da repartição, que 

permitiria aos Estados-Membros, mediante o pagamento de 250 000 EUR por requerente, 

saírem da repartição corretiva. A relatora considera inaceitável colocar um preço em seres 

humanos e, por conseguinte, sugere a supressão desta disposição. 

 

Cada Estado-membro da União Europeia deve respeitar a legislação democraticamente 

acordada entre os colegisladores. Neste contexto, a relatora manifesta a sua preocupação com 

os comentários de vários líderes políticos afirmando que irão ignorar decisões democráticas 

da UE caso estas não estejam alinhadas com as suas preferências nacionais. Perante tais 

comentários, a relatora sugere que seja introduzida condicionalidade entre a participação 

adequada no mecanismo corretivo da repartição e os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. Não se afigura lógico permitir que os Estados-Membros beneficiem da 

solidariedade de outros ao mesmo tempo que ignoram os compromissos por eles mesmos 

assumidos ao abrigo das regras aprovadas em comum. 

 

Introdução gradual do modelo corretivo da repartição 

A relatora propõe um período de transição de mais de cinco anos para a chave de distribuição, 

determinando as quotas para cada Estado-Membro. No início do período de transição, a chave 

deve basear-se numa percentagem média do número de pedidos apresentados ao longo do 

tempo nos diferentes Estados-Membros. Por cada ano, serão retirados 20 % da chave do 

histórico e serão acrescentados 20 % da chave sugerida pela Comissão Europeia, tendo por 

base o BIP e a população. 

 

Através deste sistema, os Estados-Membros que receberam anteriormente muitos requerentes 

de asilo terão assegurada a redução gradual da sua quota de responsabilidade. 

Simultaneamente, aos Estados-Membros sem a mesma experiência será dado tempo para 

adaptarem os seus sistemas de acolhimento, de preferência com a assistência do Fundo para o 

Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) e com o apoio da Agência da União Europeia para o 



 

PE599.751v02-00 92/97 PR\1118296PT.docx 

PT 

Asilo. 

 

Cuidados adequados para as crianças, especialmente menores não acompanhados 

Relativamente aos menores não acompanhados, a rápida nomeação de um tutor (no prazo de 

cinco dias), a melhoria das avaliações de interesse superior, bem como o recurso a equipas 

multidisciplinares de avaliação permitirá às autoridades gerar confiança junto dos menores e 

eliminar a influência negativa dos passadores e dos traficantes. Este aspeto irá melhorar 

significativamente a confiança dos menores no sistema e a sua colaboração com o mesmo. 

Não podemos manter um sistema que permite o desaparecimento de milhares de crianças, 

como sucede atualmente. Juntamente com procedimentos de reagrupamento familiar 

amplamente melhorados e o procedimento de pedido, a aplicação da cláusula discricionária 

proporcionará aos menores um acesso mais rápido aos procedimentos e um ambiente estável. 

 

O investimento em informação e cuidados adequados, nomeadamente nos casos de menores 

não acompanhados assim que entram na União, permitirá poupanças significativas em outros 

pontos do sistema de Dublim, uma vez que irá reduzir, por exemplo, a necessidade de 

transferências múltiplas e de recursos prolongados.  

 

Um sistema para erradicar as razões subjacentes aos movimentos secundários 

Para garantir o funcionamento do Regulamento Dublim é essencial quebrar o vínculo entre o 

registo de um pedido num Estado-Membro e a responsabilização automática desse 

Estado-Membro. Uma das medidas a tomar neste contexto é garantir que os procedimentos 

previstos no regulamento são exequíveis e práticos. 

 

A relatora apoia plenamente a ambição da Comissão de suprimir as lacunas que permitiram 

mudanças de responsabilidade e apoia o objetivo de assegurar uma maior rapidez nos 

procedimentos. Porém, isto só resolve uma parte do problema. Em teoria, o princípio a seguir 

é atribuir a responsabilidade ao primeiro país de entrada na UE se nenhum outro critério do 

regulamento atribuir a responsabilidade a um determinado país. Na prática, porém, isto é 

quase impossível de determinar, exceto nos casos em que exista um registo na base de dados 

Eurodac, o que não acontece atualmente. 

 

Após meses de burocracia inútil, o Estado-Membro onde o requerente se encontra terá 

provavelmente de acabar por assumir a responsabilidade. Tal implica atrasos no 

procedimento, com todos os custos associados, e incerteza para o requerente. Mais importante 

ainda, a deslocação para um país específico favorece muitas vezes os requerentes que 

pretendem realizar o pedido num Estado-Membro específico. Esta situação encoraja 

movimentos secundários. 

 

A fim de interromper este círculo vicioso e assegurar uma regra simples de atribuição, a 

relatora sugere a modificação dos critérios de entrada ilegal. Se um requerente apresentar um 

pedido num Estado-Membro de primeira linha que não está sujeito à repartição corretiva, esse 

Estado-Membro deve ficar responsável pelo pedido, tal como agora acontece. Isto é 

fundamental para assegurar a ligação entre a gestão adequada das fronteiras externas e o 

sistema de Dublim. Ao abrigo deste novo sistema, o Estado-Membro de primeira linha 

receberá também assistência através do sistema corretivo da repartição, assim que assumir a 

sua quota-parte da responsabilidade coletiva. 

 



 

PR\1118296PT.docx 93/97 PE599.751v02-00 

 PT 

Caso um requerente de asilo se desloque, sem efetuar o registo, do país de entrada para outro 

Estado-Membro onde pede asilo, este Estado-Membro não deve ficar responsável pelo 

pedido. Em vez de um sistema complexo e inviável, em que alegadamente podemos enviar as 

pessoas de volta para o primeiro país de chegada, o requerente será recolocado num Estado-

Membro responsável pelo mecanismo corretivo da repartição e para aí transferido. 

 

Este sistema assegura que os requerentes de asilo saibam que a sua deslocação para um 

Estado-Membro específico implica a sua retirada imediata desse mesmo país. O critério deve 

ser fácil de aplicar e ser dissuasivo para os requerentes, uma vez que são de facto removidas 

as razões subjacentes para não fazer o pedido no primeiro país de entrada na UE. O sistema 

retira igualmente todos os incentivos dados aos Estados-Membros para evitarem registar no 

seu território os requerentes de asilo potenciais. 

 

Deve ficar bem claro para os requerentes de asilo que não podem escolher o país responsável 

pelo seu pedido e que a única via para obter um estatuto legal na Europa é permanecer dentro 

do sistema oficial. 

 

Para um Regulamento Dublim que seja compreendido e aceite pelos requerentes 

A supressão de incentivos a movimentos secundários e a transição para um modelo que 

garanta o registo imediato de todos os requerentes imediatamente a seguir à sua chegada 

criam uma oportunidade de investimento em informação dirigida aos requerentes, bem como 

proteção especial para os menores. Podemos fortalecer a confiança no sistema e garantir 

processos mais simples assegurando a prestação de informações adequadas aos requerentes 

sobre o funcionamento do sistema e dando-lhes a oportunidade de colocar questões sobre o 

mesmo. 

 

O regulamento atual assegura apenas a elaboração, por parte da Comissão, de alguns folhetos 

informativos comuns. Esta situação é inadequada às necessidades dos requerentes. Por 

conseguinte, a relatora sugere que a Agência da União Europeia para o Asilo, em estreita 

cooperação com as agências nacionais, se encarregue da elaboração de um conjunto de 

produtos informativos. Os legisladores não devem decidir sobre o seu formato e conteúdo, 

mas encorajar a própria Agência a encontrar os formatos mais úteis, recorrendo às 

ferramentas informáticas modernas, a fim de assegurar que a informação vai ao encontro das 

necessidades diárias nos centros de receção, pontos críticos, etc. 

 

A sobrevivência da livre circulação na Europa dependente das reformas de Dublim 

Durante 2015 e em resultado direto da chamada crise dos refugiados, vimos como sucessivos 

Estados-Membros reintroduziam os controlos de fronteira internos da UE. Se não 

reformarmos profundamente o sistema de asilo europeu, colocando o regulamento de Dublim 

no seu cerne e deixando o sistema neste estado disfuncional, podemos de facto vir a assistir ao 

início do fim do sistema de Schengen, que garante a livre circulação de pessoas na Europa. 

 

Este é um facto que todos os políticos europeus responsáveis devem compreender, 

independentemente da sua posição relativamente à legislação em matéria de asilo. O sistema 

de asilo, após a reforma, deve trabalhar no terreno, na prática, e, ao contrário do sistema atual, 

precisa de garantir que todos sejam incentivados a cumprir as regras. 
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

 

Ref. D(2016)51537 

 

 

Claude Moraes 

Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

ASP 13G205  

Bruxelas 

 

 

 

Assunto:  Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e 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 (reformulação) 

 (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Senhor Presidente, 

 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos examinou a proposta referida em epígrafe, em 

conformidade com o artigo 104.º relativo à reformulação, introduzido no Regimento do 

Parlamento. 

No n.º 3 do referido artigo pode ler-se:  

 

«Se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a proposta 

não implica alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal, 

informará deste facto a comissão competente quanto à matéria de fundo. 

 

Neste caso, para além das condições estipuladas nos artigos 169.º e 170.º, a comissão 

competente quanto à matéria de fundo só poderá admitir as alterações que incidam sobre as 

partes da proposta que contenham alterações. 

No entanto, se em conformidade com o ponto 8 do Acordo Interinstitucional a comissão 

competente quanto à matéria de fundo tiver também a intenção de apresentar alterações às 

partes codificadas da proposta, comunicará imediatamente essa intenção ao Conselho e à 

Comissão, e esta última informará a comissão, antes da votação nos termos do artigo 58.º, da 

sua posição sobre as alterações e da sua intenção de retirar ou não a proposta de 

reformulação.» 

Na sequência do parecer do Serviço Jurídico, cujos representantes participaram nas reuniões 

do Grupo de Trabalho Consultivo que examinou a proposta de reformulação, e em 

conformidade com as recomendações do relator de parecer, a Comissão dos Assuntos 
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Jurídicos considera que a proposta em questão não contém alterações de fundo para além das 

que foram identificadas como tal na proposta e que, no que respeita à codificação das 

disposições inalteradas dos atos anteriores com as referidas alterações, a proposta se cinge à 

codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substantivas. 

 

Em conclusão, após a apreciação deste assunto na reunião de 29 de novembro de 2016, a 

Comissão dos Assuntos Jurídicos decide, por 12 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção1, 

recomendar à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, 

competente quanto à matéria de fundo, que examine a proposta referida em epígrafe em 

conformidade com o artigo 104.º. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Parecer do Grupo Consultivo. 

 

 

                                                 
1 Encontravam-se presentes os seguintes deputados: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, 

Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar 

Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, 

Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO 
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO 

 

 

 

 

GRUPO CONSULTIVO 

DOS SERVIÇOS JURÍDICOS 

Bruxelas, 6 de outubro de 2016 

PARECER 

 À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

  DO CONSELHO 

  DA COMISSÃO 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece os 

critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de 

um pedido de asilo apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país 

terceiro ou por um apátrida 

COM(2016)0270 de 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001 sobre um recurso 

mais estruturado à técnica da reformulação dos atos jurídicos, nomeadamente o seu ponto 9, o 

Grupo Consultivo composto por elementos dos respetivos Serviços Jurídicos do Parlamento 

Europeu, do Conselho e da Comissão reuniu-se em 25 de maio e 7 de julho de 2016, a fim de, 

entre outros assuntos, apreciar a proposta referida em epígrafe apresentada pela Comissão. 

Nessas reuniões, a análise da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 

que reformula o Regulamento (CE) n.º 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

26 de junho de 2013, 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 levou o 

Grupo Consultivo a determinar, de comum acordo, que deveriam ter assinaladas com o 

sombreado cinzento geralmente utilizado para indicar alterações substantivas: 

- no artigo 1.º, a proposta de aditamento da palavra «único»; 

- nos n.os 5 e 6 do artigo 8.º, a proposta de supressão da palavra «irmãos»; 

- no artigo 10.º, n.º 1, a palavra «apenas»; 

- no artigo 10.º, n.º 2, a proposta de supressão da palavra «irmãos»; 

- no artigo 13.º, frase introdutória, a proposta de supressão das palavras «e/ou irmãos menores 

solteiros»; 
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- todo o texto do anexo I. 

A análise efetuada permitiu assim ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que a 

proposta em apreço não contém alterações substantivas para além das nela identificadas como 

tal. O Grupo Consultivo verificou ainda que, no que respeita à codificação das disposições 

inalteradas do ato precedente com essas alterações substantivas, a proposta se cinge à 

codificação pura e simples do ato existente, sem alterações substantivas. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsulto   Jurisconsulto   Diretor-Geral 

 


