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SUGESTÕES 

A Comissão das Petições insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Saúda o compromisso da Comissão no sentido de tomar medidas para dar resposta à crise 

sem precedentes no Mediterrâneo e melhorar a gestão da migração em todas as suas 

vertentes através do reforço da sua política de migração e da adoção de uma Agenda 

Europeia da Migração estratégica; nota igualmente, neste contexto, as fortes reações 

públicas de protesto em relação às deficiências das políticas de migração; considera que a 

Agenda Europeia da Migração, se for dotada de recursos adequados e aplicada de forma 

completa e imediata, será um importante primeiro passo para salvar vidas humanas, 

melhorar o acesso à proteção internacional, avançar no sentido de uma partilha equitativa 

das responsabilidades e da solidariedade e corrigir as distorções existentes no atual 

sistema; insta a Comissão a envolver ativamente o Parlamento, a tomar em conta as suas 

recomendações e a consultar todas as partes interessadas no processo de decisão, 

incluindo organismos internacionais como o ACNUR e organizações de migrantes e 

refugiados, aquando do desenvolvimento das suas futuras políticas de migração; 

2. Salienta que um grande número de petições apresentadas por cidadãos da UE se referem a 

um vasto leque de assuntos relacionados com a crise no Mediterrâneo e a perda trágica de 

vidas no mar, e solicita à União Europeia que atue de forma rápida e determinada para 

melhorar a situação e banir todas as práticas ilegais que violam os direitos humanos e o 

Estado de direito; acentua que as preocupações dos peticionários, em geral, incidem sobre: 

as deficiências registadas na implementação do acervo europeu em matéria de asilo e 

migração e a ineficácia do atual Regulamento Dublim III; a ausência de uma política 

abrangente da UE em matéria de migração e a não aplicação do princípio da solidariedade, 

com consequentes encargos desproporcionados para os Estados-Membros de acolhimento; 

as violações de direitos fundamentais que dão origem a incidentes de repulsão no mar, à 

recusa de entrada nas fronteiras e a deportações sumárias ilegais; e a necessidade de 

esforços acrescidos a nível europeu para combater a xenofobia e a intolerância e defender 

os direitos dos migrantes, dos requerentes de asilo e dos refugiados e apoiar a sua 

integração na UE; 

3. Acentua que, face à magnitude das recentes tragédias e ao aumento alarmante de chegadas 

irregulares e de mortes no mar (com mais de 100 000 chegadas nos primeiros seis meses 

de 2015, de acordo com dados da ONU), a UE e os Estados-Membros não podem 

continuar a ser meros observadores, devendo assumir a sua responsabilidade pelo debate e 

uma firme liderança política do mesmo, com ações concretas e medidas específicas 

destinadas a apoiar plenamente a Agenda da Migração da Comissão; 

4. Apela ao reconhecimento mútuo das decisões de asilo entre os Estados-Membros, não só 

nos casos em que a decisão seja negativa, mas também nos casos em que o asilo seja 

concedido, com vista a implementar devidamente as disposições do artigo 78.º, n.º 2, 

alínea a), do TFUE, que prevê um estatuto de asilo uniforme, válido em toda a União; 

5. Destaca que as ações empreendidas pela UE, incluindo todos os seus diferentes órgãos e 

agências, devem ser regularmente controladas e avaliadas à luz das circunstâncias 
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existentes e, se necessário, adaptadas ou aperfeiçoadas para assegurar a plena transposição 

do Sistema Europeu Comum de Asilo pelos Estados-Membros, uma melhor governação 

do sistema de asilo e a transição para uma forma mais prática e concreta de solidariedade, 

uma atribuição equitativa das responsabilidades e o respeito dos direitos fundamentais; 

6. Exorta a UE a prosseguir o reforço da operação Triton até esta atingir o mesmo nível da 

operação Mare Nostrum; insta a Comissão a assegurar apoio financeiro contínuo e um 

controlo transparente da FRONTEX e das respetivas despesas operacionais e atividades;  

7. Sublinha que o controlo, a recolha e a análise das informações sobre os fluxos migratórios 

e as travessias do mar entre a UE e os Estados africanos devem ser melhorados e 

coordenados por um mecanismo centralizado da UE de gestão dos dados relativos à 

migração, que fornecerá relatórios de avaliação periódicos e reforçará a coerência, o 

planeamento e a gestão das crises, ajudando assim a ativar sistemas de alerta rápido a 

nível da UE para dar uma resposta pronta às futuras crises migratórias; 

8. Exorta a UE e os Estados-Membros a adotar, com caráter de urgência, uma política 

europeia abrangente em matéria de migração e asilo, baseada no respeito dos direitos 

humanos e da dignidade humana, das normas internacionais e dos valores fundamentais da 

UE, bem como dos direitos consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da UE; 

realça a necessidade de uma aplicação concreta do artigo 80.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), que estipula que as políticas da União devem 

ser regidas pelo princípio da solidariedade e da partilha equitativa da responsabilidade, 

incluindo as respetivas implicações financeiras, entre os Estados-Membros; destaca o 

facto de as políticas europeias e nacionais em matéria de migração deverem ser 

inteiramente conformes com a convenção das Nações Unidas de 1951 relativa ao estatuto 

dos refugiados e o respetivo protocolo adicional, bem como sustentar o princípio da não-

repulsão; 

9. Adverte contra a tendência crescente para executar deportações sumárias ilegais, como 

sucedeu nas vedações da fronteira com Marrocos dos enclaves espanhóis de Ceuta e 

Melila, e rejeita frontalmente tais práticas como sendo contrárias aos direitos humanos e 

ao Estado de direito; chama ainda a atenção para os casos de deportações involuntárias 

para países não pertencentes à UE diferentes dos países de origem, que privam pessoas 

sem documentos da possibilidade de sair desses países terceiros; 

10. Manifesta a sua preocupação pelo facto de um grande número de crianças, incluindo 

menores não acompanhados, que são particularmente vulneráveis, atravessar o 

Mediterrâneo; insta a UE e os Estados-Membros a respeitar o princípio do interesse 

superior da criança, incluindo a necessidade de assegurar um tratamento adequado e o 

acesso a procedimentos de asilo adaptados às crianças, evitar transferências de menores 

não acompanhados, a menos que seja do interesse destes, e ter em conta as possibilidades 

de reunificação familiar e a segurança da criança; 

11. Regista as medidas importantes incluídas na agenda da Comissão e, em particular, as que 

se destinam a salvar vidas humanas, dando resposta à urgência da situação, combatendo as 

redes de tráfico e atacando as causas profundas da migração, mas sublinha que, entretanto, 

a agenda da Comissão não deterá os atuais fluxos de migrantes e que, por conseguinte, é 

urgentemente necessário um mecanismo permanente de recolocação a nível da UE, com a 

participação obrigatória de todos os Estados-Membros, para um número adequado de 
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pessoas que carecem de proteção internacional; considera que o mecanismo vinculativo de 

recolocação deve ser acionado de forma rápida e automática, com base em critérios justos, 

claros, objetivos, mensuráveis e identificáveis para os Estados-Membros, tendo 

igualmente em conta, tanto quanto possível, as preferências dos refugiados;  

12. Saúda a proposta legislativa da Comissão sobre um mecanismo de recolocação 

permanente de emergência, baseado no artigo 78.º, n.º 2, do TFUE, e o facto de, nas 

reuniões do Conselho «Justiça e Assuntos Internos» em setembro, os ministros dos 

Estados-Membros terem chegado a acordo sobre a recolocação de emergência, a partir de 

Itália e da Grécia, de 40 000 pessoas com clara necessidade de proteção internacional e 

sobre a recolocação adicional de 120 000 pessoas; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a ter em conta as disposições da Diretiva 2001/55/CE do Conselho em 

matéria de concessão de proteção temporária no caso de afluxo maciço de pessoas 

deslocadas e, nomeadamente, o respetivo considerando 20, mas recorda que, uma vez que 

a referida diretiva nunca foi acionada, a Comissão deve apresentar uma revisão das suas 

disposições com vista a melhorar a aplicação de um mecanismo de solidariedade da UE e 

a introduzir um instrumento que permita dar uma resposta imediata, segura e legal às 

crises de refugiados com caráter urgente; apela igualmente, neste contexto, a uma 

definição clara do que constitui um «afluxo maciço» de refugiados; 

 

13. Acentua que um dos maiores desequilíbrios da política de migração da UE diz respeito 

aos países nas fronteiras externas marítimas e terrestres da UE que se defrontam com um 

afluxo acrescido de pessoas necessitadas de proteção internacional e aos países nas 

fronteiras internas da UE, como a Alemanha e a Suécia, que, em 2014, receberam 43 % 

dos pedidos de asilo na UE; solicita, portanto, aos Estados-Membros e à Comissão que 

assegurem uma revisão consequente do Regulamento Dublim III para aliviar a pressão 

migratória súbita e desproporcionada sobre um número crescente de Estados-Membros e, 

nomeadamente, sobre os países nas fronteiras externas da UE que estão diariamente 

expostos, de forma direta, aos fluxos de migrantes, sem minar a segurança das fronteiras 

externas da União; 

14. Considera que a migração regular não constitui um encargo socioeconómico, mas sim 

uma oportunidade que pode dar um contributo positivo para a sociedade, e que o 

desenvolvimento de rotas legais para a UE pode ajudar a combater as redes criminosas de 

traficantes e a reduzir o número de vidas perdidas no mar; acentua, portanto, que deve ser 

disponibilizado às pessoas necessitadas de proteção internacional um acesso seguro e legal 

à UE; realça a necessidade de um programa de reinstalação vinculativo que preveja a 

reinstalação de um número significativo de refugiados, e insta a UE e os Estados-

Membros a fazerem uso das possibilidades oferecidas pela legislação em vigor para 

desenvolver outros instrumentos, mecanismos estruturados e procedimentos transparentes 

e acessíveis para a entrada na UE, como vistos humanitários nas embaixadas e postos 

consulares da UE nos países de origem ou nos países de trânsito; 

15. Solicita à UE, aos Estados-Membros e aos países candidatos que prevejam um quadro 

internacional para o diálogo e um debate exaustivo sobre a migração com os países 

terceiros de origem e trânsito a fim de assegurar uma solidariedade e cooperação mais 

estreitas com a UE e combater as causas profundas da migração; saúda, neste contexto, a 

cimeira de Valeta que deverá realizar-se em novembro de 2015, em estreita cooperação 

com os parceiros africanos, que servirá de base para a adoção de futuros acordos-quadro 
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que combatam as causas profundas da migração; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a intensificar a promoção da resolução dos conflitos nos países de 

origem, a reforçar a capacidade dos países de trânsito e a assegurar que os fundos sejam 

canalizados para os projetos adequados, o que terá como consequência pôr fim à 

exploração dos recursos humanos e naturais e melhorar a saúde, a educação, a indústria e 

as infraestruturas com vista a criar emprego e potenciar a possibilidade de um futuro 

digno nos países de origem dos migrantes; 

16. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurar que a implementação da Diretiva 

Regresso ande a par com o respeito dos procedimentos, normas e direitos humanos 

fundamentais que permitem à Europa garantir um tratamento humano e digno dos 

repatriados, em consonância com o princípio da não-repulsão; exorta a UE e os 

Estados-Membros a dar especial atenção aos casos de asilo relacionados com eventuais 

perseguições políticas, a fim de evitar qualquer repatriamento que possa dar origem a uma 

violação dos direitos humanos no país de origem ou num país terceiro; 

17. Insta a UE a reforçar os seus acordos-quadro já existentes, como a Política Europeia de 

Vizinhança e os processos de Cartum e de Rabat; acentua a necessidade de atribuir a 

devida importância às situações de refugiados que se arrastam no tempo e que, se não 

forem solucionadas, podem originar fluxos contínuos e acrescidos de travessias irregulares 

e mortalmente perigosas no Mediterrâneo; 

18. Lamenta que, em alguns Estados-Membros, tenha ocorrido uma série de fraudes e 

irregularidades administrativas graves, frequentemente perpetradas com o envolvimento 

do crime organizado, na gestão de alguns centros de receção de requerentes de asilo, 

resultando na utilização indevida dos fundos europeus e no agravamento das condições de 

vida e da proteção dos direitos humanos dos migrantes; 

19. Solicita à UE e aos Estados-Membros que suspendam a construção de muros, procedam à 

demolição dos já existentes e ponham fim a toda a cooperação que vise permitir a 

edificação de muros em países terceiros com vista a impedir os migrantes de chegar à UE 

ou a outros territórios; 

20. Exorta os Estados-Membros a elaborar programas nacionais de apoio à integração, a 

atribuir recursos e ajudas apropriados e a melhorar a aplicação dos Princípios Básicos 

Comuns para a Política de Integração dos Imigrantes na UE; insta a Comissão a reforçar o 

papel da rede dos Pontos de Contacto Nacionais em matéria de Integração e do Fórum 

Europeu sobre a Integração enquanto plataformas de diálogo para assegurar uma melhor 

integração e o intercâmbio de práticas prometedoras entre os Estados-Membros; 

21. Solicita à UE e aos Estados-Membros que apliquem medidas eficazes para combater a 

xenofobia crescente e os crimes de ódio, com base na educação e na prevenção, bem como 

para penalizar todas as formas de violência e discriminação, incluindo o discurso de ódio. 
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