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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 46
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) Cabe reconhecer a legitimidade que 
os Estados têm para proceder ao 
repatriamento de pessoas; que constitui 
requisito prévio para este procedimento a 
existência de sistemas de asilo justos e 
eficientes, que respeitem plenamente o 
princípio de não repulsão.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 47
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) Este compromisso foi, com 
frequência, violado. Na verdade, alguns 
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países europeus, nos últimos anos, 
aplicaram processos de repatriamento não 
consentâneos com os Direitos do Homem, a 
Convenção de Genebra e que não 
observaram o princípio da não-expulsão.

Or. it

Justificação

As numerosas denúncias de irregularidades na identificação, na detenção e nos 
procedimentos de repatriamento dos migrantes conduzem a conclusões opostas aos 
compromissos assumidos pelo Conselho de Bruxelas de 4 e 5 de Novembro de 2004.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 48
Considerando 2

(2) É conveniente estabelecer normas claras, 
transparentes e equitativas em matéria de 
uma política de regresso eficaz enquanto 
elemento necessário de uma política de 
migração bem gerida.

(2) É conveniente estabelecer normas claras, 
transparentes e equitativas em matéria de 
uma política de regresso eficaz enquanto 
elemento necessário de uma política de 
migração bem gerida; que antes da 
determinação dos procedimentos de 
repatriamento se defina uma legislação 
comunitária sobre a migração legal e 
económica e a harmonização dos 
procedimentos de concessão e de revogação 
do direito de asilo.

Or. it

Justificação

Antes da adopção de uma política europeia relativa aos repatriamentos, a União Europeia 
deve dotar-se de um quadro legislativo para regulamentar os canais de entrada legal no 
território europeu.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 49
Considerando 4

(4) Os Estados Membros devem assegurar 
que seja posto termo à situação irregular 

(4) Os Estados Membros devem assegurar 
que seja posto termo à situação irregular 
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através de um procedimento equitativo e 
transparente.

através de um procedimento equitativo e 
transparente, mas cumpre, em primeiro 
lugar, intervir na raiz do problema, 
evitando que as entradas sejam 
forçosamente irregulares (devido à 
ausência de vias de entrada legais), e 
transformando, por conseguinte, as formas 
menos claras de acesso à permanência 
regularizada em formas de regularização 
por parte dos Estados-Membros.

Or. it

Justificação

As regularizações são apenas formas temporárias de enfrentar as emergências determinadas 
pelas políticas nacionais sobre a imigração. Estas regularizações não representam uma 
solução duradoura para um problema mais vasto e complexo, como é o das políticas 
migratórias, na óptica de uma abordagem europeia. O texto aditado é, por isso, motivado 
pela exigência de especificar e de completar o quadro concreto da actual abordagem dos 
Estados-Membros ao problema da imigração.

Alteração apresentada por Javier Moreno Sánchez

Alteração 50
Considerando 4

(4) Os Estados Membros devem assegurar 
que seja posto termo à situação irregular 
através de um procedimento equitativo e 
transparente.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 51
Considerando 5

(5) É conveniente aplicar, como princípio 
geral, um procedimento harmonizado em 
duas fases que inclua uma decisão de 
regresso numa primeira fase e, se necessário, 

(5) É conveniente aplicar, como princípio 
geral, um procedimento harmonizado em 
duas fases que inclua uma decisão de 
regresso numa primeira fase e, se necessário, 
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uma medida de afastamento numa segunda 
fase. Contudo, para evitar eventuais atrasos 
processuais, os Estados Membros devem 
ser autorizados a emitir simultaneamente 
uma decisão de regresso e uma medida de 
afastamento no âmbito de um único acto 
ou decisão.

uma medida de afastamento numa segunda 
fase.

Or. it

Justificação

As decisões de repatriamento e as medidas de afastamento devem ser tomadas em momentos 
distintos.

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 52
Considerando 6

(6) Nos casos em que não haja razões para 
considerar que tal possa prejudicar o 
objectivo de um procedimento de regresso, 
o regresso voluntário deve ser privilegiado 
em relação ao regresso forçado e deve ser 
concedido um prazo para proceder ao 
regresso voluntário.

(6) O regresso voluntário deve ser 
privilegiado em relação ao regresso forçado 
e deve ser concedido um prazo para proceder 
ao regresso voluntário.

Or. en

Justificação

O texto não é claro e deve prever sobretudo o regresso voluntário.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 53
Considerando 6

(6) Nos casos em que não haja razões para 
considerar que tal possa prejudicar o 
objectivo de um procedimento de regresso, 
o regresso voluntário deve ser privilegiado 
em relação ao regresso forçado e deve ser 
concedido um prazo para proceder ao 

(6) Nos casos em que não haja razões para 
considerar que tal possa prejudicar o 
objectivo de um procedimento de regresso, o 
regresso voluntário deve ser sempre
privilegiado em relação ao regresso forçado 
e deve ser concedido um prazo para proceder 
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regresso voluntário. ao regresso voluntário.

Or. it

Justificação

É importante estabelecer importância da preferência do regresso voluntário em relação ao 
regresso forçado.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 54
Considerando 7

(7) Deve ser estabelecido um conjunto 
mínimo comum de garantias em matéria de 
decisões de regresso e de afastamento, por 
forma a assegurar a protecção efectiva dos 
interesses das pessoas em causa.

(7) Deve ser estabelecido um conjunto 
mínimo comum de garantias em matéria de 
decisões de regresso e de afastamento, por 
forma a assegurar a protecção efectiva dos 
interesses das pessoas em causa. 
Consequentemente respectiva directiva 
entrará em vigor após a definição de 
garantias jurídicas mínimas comuns, 
válidas para todos os países da UE relativas 
aos procedimentos de repatriamento.

Or. it

Justificação

Cumpre reiterar a necessidade de elaborar garantias jurídicas mínimas relativas aos 
procedimentos de repatriamento e de afastamento, como base para a aplicação das 
disposições da directiva mencionada.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 55
Considerando 8

(8) Deve ser resolvida a situação das pessoas 
em situação irregular, mas que não podem 
ser (ainda) repatriadas. Devem ser 
estabelecidas normas mínimas em matéria 
de condições de permanência destas pessoas, 
por referência às disposições da Directiva 
2003/9/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 

(8) Deve ser resolvida a situação das pessoas 
em situação irregular, mas que não podem 
ser (ainda) repatriadas. Devem ser 
estabelecidas normas mínimas em matéria 
de condições de permanência destas pessoas, 
por referência às disposições da Directiva 
2003/9/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 
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2003, que estabelece normas mínimas em 
matéria de acolhimento dos requerentes de 
asilo nos Estados-Membros. 

2003, que estabelece normas mínimas em 
matéria de acolhimento dos requerentes de 
asilo nos Estados-Membros. A definição 
dessas normas mínimas constitui um 
requisito prévio à entrada em vigor desta 
directiva.

Or. it

Justificação

Cumpre reiterar a necessidade de elaborar garantias jurídicas mínimas relativas aos 
procedimentos de repatriamento e de afastamento, como base para a aplicação das 
disposições da directiva mencionada.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 56
Considerando 9

(9) O recurso a medidas coercivas deve estar 
expressamente vinculado ao princípio da 
proporcionalidade e devem ser estabelecidas 
garantias mínimas para a conduta no quadro 
de regressos forçados, tendo em conta a 
Decisão 2004/573/CE do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativa à organização de 
voos comuns para o afastamento do 
território de dois ou mais Estados-Membros 
de nacionais de países terceiros que estejam 
sujeitos a decisões individuais de 
afastamento.

(9) O recurso a medidas coercivas deve estar 
expressamente vinculado ao princípio da 
proporcionalidade e devem ser estabelecidas 
garantias mínimas para a conduta no quadro 
de regressos forçados antes da entrada em 
vigor desta directiva.

Or. it

Justificação

Não é possível prever o recurso a medidas coercivas sem estabelecer garantias mínimas.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 57
Considerando 10

(10) É conveniente conferir uma dimensão (10) É conveniente conferir uma dimensão 
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europeia aos efeitos das medidas nacionais 
de regresso, mediante a introdução de uma 
interdição de readmissão válida no território 
de todos os Estados Membros.

europeia aos efeitos das medidas nacionais 
de regresso, mediante a introdução, após a 
elaboração de uma política comunitária 
sobre a imigração legal que estabeleça a 
harmonização dos procedimentos de acesso 
à UE, de uma interdição de readmissão 
válida no território de todos os Estados 
Membros.

A duração da interdição de readmissão será 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo normalmente ser 
superior a cinco anos. Em caso de ameaça 
grave contra a ordem pública ou a segurança 
pública, os Estados Membros podem impor 
uma interdição de readmissão mais longa.

A duração da interdição de readmissão será 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto. Em caso de ameaça grave contra a 
ordem pública ou a segurança pública, os 
Estados Membros podem impor uma 
interdição de readmissão mais longa.

Or. it

Justificação

Antes da adopção de uma política europeia relativa aos repatriamentos, a União Europeia 
deve dotar-se de um quadro legislativo para regulamentar os canais de entrada legal no 
território europeu.

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 58
Considerando 10

(10) É conveniente conferir uma dimensão 
europeia aos efeitos das medidas nacionais 
de regresso, mediante a introdução de uma 
interdição de readmissão válida no território 
de todos os Estados-Membros.

(10) É conveniente conferir uma dimensão 
europeia aos efeitos das medidas nacionais 
de regresso, mediante a introdução de uma 
interdição de readmissão válida no território 
de todos os Estados-Membros, mas apenas 
em casos excepcionais.

A duração da interdição de readmissão será 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo normalmente ser 
superior a cinco anos. Em caso de ameaça 
grave contra a ordem pública ou a segurança 
pública, os Estados-Membros podem impor 
uma interdição de readmissão mais longa.

A duração da interdição de readmissão será 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo normalmente ser 
superior a cinco anos. Em caso de ameaça 
comprovadamente grave contra a ordem 
pública ou a segurança pública, os 
Estados-Membros podem impor uma 
interdição de readmissão mais longa.
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Or. en

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 59
Considerando 11

(11) O recurso à prisão preventiva deve ser 
limitado e estar vinculado ao princípio da 
proporcionalidade. Só se deve recorrer à 
prisão preventiva se tal for necessário para 
prevenir o risco de fuga e se não for 
suficiente a aplicação de medidas coercivas 
menos severas.

(11) O recurso à retenção deve ser limitado 
e estar vinculado ao princípio da 
proporcionalidade. Só se deve recorrer à 
retenção com o objectivo de organizar o 
afastamento e se não for suficiente a 
aplicação de medidas coercivas menos 
severas.

Or. fr

Justificação

A "prisão preventiva" deveria ser designado por aquilo que é na realidade, ou seja, uma 
"retenção", dada a dimensão da privação de liberdade que a caracteriza e a sua duração, de 
até 6 meses, que lhe imprimem um carácter que está longe de ser temporário. A presente 
proposta alteração terminológica aplica-se igualmente a todo o Capítulo IV.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 60
Considerando 11

(11) O recurso à prisão preventiva deve ser 
limitado e estar vinculado ao princípio da 
proporcionalidade. Só se deve recorrer à 
prisão preventiva se tal for necessário para 
prevenir o risco de fuga e se não for 
suficiente a aplicação de medidas coercivas 
menos severas.

(11) O recurso à eventual prisão preventiva 
deve ser limitado aos imigrantes em 
situação irregular sujeitos a um processo 
judicial ou investigados por crimes que não 
as violações de carácter administrativo e 
estar vinculado ao princípio da 
proporcionalidade. Só se deve recorrer à 
prisão preventiva se tal for necessário para 
prevenir o risco de fuga e se não for 
suficiente a aplicação de medidas coercivas 
menos severas.

Or. it
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Justificação

O recurso à eventual prisão preventiva não deve assentar em crimes de carácter 
administrativo.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 61
Considerando 12

(12) É conveniente contemplar os casos em 
que o nacional de um país terceiro sujeito a 
uma medida de afastamento ou a uma 
decisão de regresso emitida por um 
Estado-Membro é detido no território de 
outro Estado Membro.

(12) É conveniente contemplar os casos em 
que o nacional de um país terceiro sujeito a 
uma medida de afastamento ou a uma 
decisão de regresso emitida por um 
Estado-Membro é detido no território de 
outro Estado Membro. Este procedimento só 
poderá entrar em vigor após a 
harmonização do reconhecimento mútuo 
das autorizações de circulação e de 
residência por parte de todos os 
Estados-Membros da União Europeia.

Or. it

Justificação

Antes da adopção de uma política europeia relativa aos repatriamentos, a União Europeia 
deve dotar-se de um quadro legislativo para regulamentar os canais de entrada legal no 
território europeu. 

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 62
Considerando 15

(15) É conveniente que os Estados-Membros 
tenham um acesso rápido à informação sobre 
decisões de regresso, medidas de 
afastamento e interdições de readmissão 
emitidas por outros Estados-Membros. Esta 
partilha de informações deve ser conforme 
com Decisão/Regulamento… relativa(o) à 
criação, ao funcionamento e à utilização do 
Sistema de Informação de Schengen de 
segunda geração (SIS II) .

(15) É conveniente que os Estados-Membros 
tenham um acesso rápido à informação sobre 
decisões de regresso, medidas de 
afastamento e interdições de readmissão 
emitidas por outros Estados-Membros. Esta 
partilha de informações, no pleno respeito 
da protecção da privacidade e dos dados 
pessoais, deve ser conforme com 
Decisão/Regulamento… relativa(o) à 
criação, ao funcionamento e à utilização do 
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Sistema de Informação de Schengen de 
segunda geração (SIS II). O acesso a essas 
informações e a respectiva utilização estão 
sujeitas à autorização da autoridade 
judicial, exclusivamente para os fins da 
directiva.

Or. it

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 63
Considerando 16

(16) Atendendo a que o objectivo da 
presente directiva, a saber, estabelecer 
normas comuns em matéria de regresso, 
afastamento, recurso a medidas coercivas, 
prisão preventiva e readmissão, não pode ser 
suficientemente alcançado pelos Estados 
Membros, e pode, devido à dimensão e aos 
efeitos da acção prevista, ser melhor 
alcançado a nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas, de acordo 
com o princípio da subsidiariedade 
enunciado no artigo 5.° do Tratado. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, previsto no mesmo 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para atingir esse objectivo.

(16) Atendendo a que o objectivo da 
presente directiva, a saber, estabelecer 
normas comuns em matéria de regresso, 
afastamento, recurso a medidas coercivas, 
prisão preventiva e readmissão, não pode ser 
suficientemente alcançado pelos Estados 
Membros, e pode, devido à dimensão e aos 
efeitos da acção prevista, ser melhor 
alcançado a nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas, de acordo 
com o princípio da subsidiariedade 
enunciado no artigo 5.° do Tratado. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, previsto no mesmo 
artigo, a presente directiva só entrará em 
vigor após a definição de uma legislação 
comunitária em matéria de imigração legal 
válida para todos os Estados-Membros.

Or. it

Justificação

Antes da adopção de uma política europeia relativa aos repatriamentos, a União Europeia 
deve dotar-se de um quadro legislativo para regulamentar os canais de entrada legal no 
território europeu.
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 64
Considerando 17

(17) Os Estados-Membros devem executar 
as disposições da presente directiva sem 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça, cor, etnia ou origem social, 
características genéticas, língua, religião ou 
convicções, opiniões políticas ou outras, 
pertença a uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

(17) Os Estados-Membros devem executar 
as disposições da presente directiva sem 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça, cor, etnia ou origem social, 
características genéticas, língua, religião ou 
convicções, opiniões políticas ou outras, 
pertença a uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, deficiência, idade ou orientação 
sexual, no pleno respeito das convenções 
internacionais, evitando tratamentos 
desumanos e degradantes, eliminando as 
detenções coercivas que impliquem um 
direito diferenciado entre os cidadãos 
europeus e os cidadãos de países terceiros.

Or. it

Justificação

É necessária uma maior clareza relativamente à protecção dos direitos humanos no âmbito 
da presente directiva. 

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 65
Considerando 18

(18) Em consonância com a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
de 1989, o “interesse superior da criança” 
deve constituir uma consideração primordial 
dos Estados Membros na aplicação da 
presente directiva. Em consonância com a 
Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos do Homem, o respeito da família 
deve ser também uma das considerações 
primordiais dos Estados Membros na 
aplicação da presente directiva.

(18) Em consonância com a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
de 1989, o “interesse superior da criança” 
deve constituir uma consideração primordial 
dos Estados Membros na aplicação da 
presente directiva. Por conseguinte, os 
menores nunca poderão ser mantidos em 
estruturas de detenção ou em condições de 
limitação da respectiva liberdade na União 
Europeia ou em locais financiados pela 
União Europeia e/ou pelos 
Estados-Membros. Em consonância com a 
Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos do Homem, o respeito da família 
deve ser também uma das considerações 
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primordiais dos Estados Membros na 
aplicação da presente directiva.

Or. it

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 66
Considerando 19

(19) A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo das obrigações decorrentes da 
Convenção de Genebra relativa ao Estatuto 
dos Refugiados de 28 de Julho de 1951, com 
a redacção que lhe foi dada pelo Protocolo 
de Nova Iorque de 31 de Janeiro de 1967.

(19) A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo das obrigações decorrentes da 
Convenção de Genebra relativa ao Estatuto 
dos Refugiados de 28 de Julho de 1951, com 
a redacção que lhe foi dada pelo Protocolo 
de Nova Iorque de 31 de Janeiro de 1967. 
Em consequência, está proibida qualquer 
forma de detenção coerciva de refugiados, 
de cidadãos de países terceiros que 
beneficiem de protecção humanitária e de 
requerentes de asilo.

Or. it

Justificação

Nos termos das disposições internacionais em vigor, impõe-se esta especificação.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 67
Considerando 24

(24) A presente directiva constitui na medida 
em que se aplica aos nacionais de países 
terceiros que não preenchem ou deixaram 
de preencher as condições de entrada em 
conformidade com a Convenção de 
Aplicação do Acordo de Schengen um acto 
baseado no acervo de Schengen ou de algum 
modo com ele relacionado, na acepção do n.º 
2 do artigo 3.º do Acto de Adesão.

(24) A presente directiva constitui na medida 
em que se aplica aos nacionais de países 
terceiros que não preenchem as condições de 
entrada em conformidade com a Convenção 
de Aplicação do Acordo de Schengen um 
acto baseado no acervo de Schengen ou de 
algum modo com ele relacionado, na 
acepção do n.º 2 do artigo 3.º do Acto de 
Adesão.

Or. it
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Justificação

No âmbito da aplicação de normas comuns relativas às políticas de repatriamento, cumpre 
estabelecer disposições distintas para aqueles que entram pela primeira vez no território da 
UE e para aqueles a quem um dos Estados-Membros tenha concedido, no passado, uma 
autorização de residência ou formas protecção humanitária. Para responder a esta 
exigência, deveria prever-se uma directiva específica para os cidadãos de países terceiros 
que beneficiaram, no passado, de autorizações de residência ou formas protecção 
humanitária.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 68
Artigo 1

A presente directiva estabelece normas e 
procedimentos comuns a aplicar nos Estados 
Membros para o regresso de nacionais de 
países terceiros em situação irregular, com 
observância dos direitos fundamentais 
enquanto princípios gerais do direito 
comunitário, bem como do direito 
internacional, incluindo as obrigações em 
matéria de protecção dos refugiados e dos 
direitos humanos.

A presente directiva, que entrará em vigor 
após a definição de uma legislação 
comunitária sobre a migração legal e 
económica estabelece normas e 
procedimentos comuns a aplicar nos 
Estados-Membros para o regresso de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular, com observância dos direitos
fundamentais enquanto princípios gerais do 
direito comunitário, bem como do direito 
internacional, incluindo as obrigações em 
matéria de protecção dos refugiados e dos 
direitos humanos e as obrigações de 
universalidade do Direito, sem discriminar 
entre cidadãos de Estados-Membros da 
União Europeia e cidadãos de países 
terceiros.

Or. it

Justificação

Antes da adopção de uma política europeia relativa aos repatriamentos, a União Europeia 
deve dotar-se de um quadro legislativo para regulamentar os canais de entrada legal no 
território europeu. A igualdade de tratamento entre cidadãos comunitários e 
não-comunitários deve constituir o pressuposto para a implementação das disposições da 
presente directiva.
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 69
Artigo 2, nº 1

1. A presente directiva é aplicável aos 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular no território de um 
Estado-Membro, ou seja:

1. A presente directiva é aplicável aos 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular no território de um Estado-Membro 
que não preenchem as condições de entrada, 
tal como previsto no artigo 5.° da 
Convenção de Aplicação do Acordo de 
Schengen.

(a) Que não preenchem ou deixaram de 
preencher as condições de entrada, tal como 
previsto no artigo 5.° da Convenção de 
Aplicação do Acordo de Schengen, ou

(b) Que, por outros motivos, se encontrem 
em situação irregular no território de um 
Estado-Membro.

Or. it

Justificação

No âmbito da aplicação de normas comuns relativas às políticas de repatriamento, cumpre 
estabelecer disposições distintas para aqueles que entram pela primeira vez no território da 
UE e para aqueles a quem um dos Estados-Membros tenha concedido, no passado, uma 
autorização de residência ou formas protecção humanitária. Para responder a esta 
exigência, deveria prever-se uma directiva específica para os cidadãos de países terceiros 
que beneficiaram, no passado, de autorizações de residência ou formas protecção 
humanitária.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 70
Artigo 2, nº 2

2. Os Estados Membros podem decidir não 
aplicar a presente directiva aos nacionais
de países terceiros a quem foi recusada a 
entrada numa zona de trânsito de um 
Estado Membro. Contudo, devem assegurar 
que o tratamento e o nível de protecção 
desses nacionais de países terceiros não 
sejam menos favoráveis do que o previsto 

Suprimido
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nos artigos 8.°, 10.°, 13.° e 15.°.

Or. it

Justificação

Actualmente, não existe uma definição de "zona de trânsito" de um Estado-Membro. Por isso, 
é preferível não inserir disposições específicas na presente directiva.

Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 71
Artigo 2, n° 2

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
aplicar a presente directiva aos nacionais 
de países terceiros a quem foi recusada a 
entrada numa zona de trânsito de um 
Estado-Membro. Contudo, devem 
assegurar que o tratamento e o nível de 
protecção desses nacionais de países 
terceiros não sejam menos favoráveis do 
que o previsto nos artigos 8.°, 10.°, 13.° e 
15.°.

Suprimido

Or. sl

Justificação

A recusa de entrada já está prevista no artigo 13° do Regulamento (CE) n° 562/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 2006, que estabelece o código 
comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das 
Fronteiras Schengen). Além disso, a possibilidade de aplicar as disposições da presente 
directiva às pessoas que se encontram numa zona de trânsito é contrária ao artigo 26° da 
Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, que obriga os transportadores a assumirem 
a responsabilidade pelos nacionais de países terceiros a quem tenha sido recusada a entrada 
no território e os obriga a proceder ao regresso desses nacionais ao Estado terceiro a partir 
do qual foram transportados.

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 72
Artigo 2, n° 2

2. Os Estados-Membros podem decidir não 2. Os Estados-Membros aplicarão 
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aplicar a presente directiva aos nacionais de 
países terceiros a quem foi recusada a 
entrada numa zona de trânsito de um 
Estado-Membro. Contudo, devem assegurar
que o tratamento e o nível de protecção 
desses nacionais de países terceiros não 
sejam menos favoráveis do que o previsto 
nos artigos 8.°, 10.°, 13.° e 15.°.

igualmente a presente directiva aos 
nacionais de países terceiros a quem foi 
recusada a entrada numa zona de trânsito de 
um Estado-Membro. Assegurarão que o 
tratamento e o nível de protecção desses 
nacionais de países terceiros não sejam 
menos favoráveis do que o previsto nos 
artigos 8.°, 10.°, 13.° e 15.°.

Or. en

Justificação

As zonas de trânsito são o ponto de chegada para a maioria das pessoas e também aquele em 
que solicitam asilo, pelo que as zonas de trânsito devem ser abrangidas pela presente 
directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 73
Artigo 2, nº 3, alínea b bis) (nova)

b bis) Que beneficiem ou já tenham 
beneficiado de protecção humanitária;

Or. it

Justificação

Tendo em conta as condições particulares relativas a esta categoria, esta deveria ser 
excluída do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 74
Artigo 2, nº 3, alínea b ter) (nova)

b ter) Que tenham beneficiado pelo menos 
de uma autorização residência nos últimos 
cinco anos;

Or. it
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Justificação

Tendo em conta as condições particulares relativas a esta categoria, esta deveria ser 
excluída do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 75
Artigo 2, nº 3, alínea b quater) (nova)

b quater) Que tenham dado início a 
processos de regularização;

Or. it

Justificação

Tendo em conta as condições particulares relativas a esta categoria, esta deveria ser 
excluída do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 76
Artigo 2, nº 3, alínea b quinquies) (nova)

b quinquies) que sejam menores;

Or. it

Justificação

Tendo em conta as condições particulares relativas a esta categoria, esta deveria ser 
excluída do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 77
Artigo 2, nº 3, alínea b sexies) (nova)

b sexies) Que, apesar de terem chegado à 
maioridade, tenham de  prolongar a sua 
estadia no território de um dos 
Estados-Membros por motivos de estudo;
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Or. it

Justificação

Tendo em conta as condições particulares relativas a esta categoria, esta deveria ser 
excluída do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 78
Artigo 2, nº 3, alínea b septies) (nova)

b septies) Que sejam pais com filhos 
menores a cargo;

Or. it

Justificação

Tendo em conta as condições particulares relativas a esta categoria, esta deveria ser 
excluída do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 79
Artigo 2, nº 3, alínea b octies) (nova)

b octies) Que possam demonstrar um bom 
nível de integração, não obstante a 
condição de residência irregular;

Or. it

Justificação

Tendo em conta as condições particulares relativas a esta categoria, esta deveria ser 
excluída do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 80
Artigo 2, nº 3, alínea b nonies) (nova)
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b nonies) Que, absorvidos pelo mercado de 
trabalho irregular, denunciem a situação 
de ilegalidade perpetrada pelos 
empregadores;

Or. it

Justificação

Tendo em conta as condições particulares relativas a esta categoria, esta deveria ser 
excluída do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 81
Artigo 2, nº 3, alínea b decies) (nova)

b decies) Que, depois de uma situação 
irregular, tenham obtido uma oferta de 
emprego legal por parte dos empregadores.

Or. it

Justificação

Tendo em conta as condições particulares relativas a esta categoria, esta deveria ser 
excluída do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 82
Artigo 3, alínea b)

b) “situação irregular”, a presença no 
território de um Estado-Membro de um 
nacional de país terceiro que não preenche 
ou deixou de preencher as condições de 
permanência ou de residência nesse 
Estado-Membro;

b) “situação irregular”, a presença no 
território de um Estado-Membro de um 
nacional de país terceiro que não preenche as 
condições de permanência ou de residência 
nesse Estado-Membro;

Or. it

Justificação

No âmbito da aplicação de normas comuns relativas às políticas de repatriamento, cumpre 
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estabelecer disposições distintas para aqueles que entram pela primeira vez no território da 
UE e para aqueles a quem um dos Estados-Membros tenha concedido, no passado, uma 
autorização de residência ou formas protecção humanitária. Para responder a esta 
exigência, deveria prever se uma directiva específica para os cidadãos de países terceiros 
que beneficiaram, no passado, de autorizações de residência ou formas protecção 
humanitária.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 83
Artigo 3, alínea c)

(c) “regresso”, o procedimento voluntário ou 
forçado de retorno ao país de origem, ao 
país de trânsito ou a outro país terceiro;

(c) “regresso”, o procedimento voluntário ou 
forçado de retorno ao país de origem ou a 
um país de trânsito em que o nacional de 
um país terceiro possua sólidos laços 
familiares e para o qual tenha dado 
expresso consentimento;

Or. fr

Justificação

A noção de "regresso" deveria excluir o retorno a países em que as pessoas nunca tenham 
residido ou com os quais não tenham qualquer ligação significativa.

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 84
Artigo 3, alínea c)

(c) “regresso”, o procedimento voluntário ou 
forçado de retorno ao país de origem, ao 
país de trânsito ou a outro país terceiro;

(c) “regresso”, o procedimento voluntário ou 
forçado de retorno ao país de origem;

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão tem em conta as condições de saúde dos migrantes apenas a fim de 
garantir que não morram durante o transporte para o seu respectivo país de origem. Importa 
enfatizar que os problemas de saúde não devem depender dos eventuais custos gerados. A 
saúde e as vidas dos migrantes doentes não devem correr riscos em consequência de um 
procedimento administrativo. Por isso, o objectivo da presente proposta é garantir um 
tratamento médico adequado em caso de doença grave, antes de se dar início ao 
procedimento de regresso.
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 85
Artigo 3, alínea c)

c) “regresso”, o procedimento voluntário ou 
forçado de retorno ao país de origem, ao 
país de trânsito ou a outro país terceiro;

c) “regresso”, o procedimento de retorno 
exclusivamente ao país de origem;

Or. it

Justificação

O conceito científico de regresso, tal como comprovado por importantes estudos nesta 
matéria, refere-se exclusivamente ao regresso ao país de origem. As distorções posteriores 
não são conformes à definição original de "regresso".

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 86
Artigo 3, alínea d)

d) “decisão de regresso”, uma decisão ou 
acto administrativo ou judicial que 
estabeleça ou declare a situação irregular de 
um nacional de país terceiro e imponha a 
obrigação de regresso;

d) “decisão de regresso”, uma decisão 
judicial que estabeleça ou declare a situação 
irregular de um nacional de país terceiro e 
imponha a obrigação de regresso; 

Or. it

Justificação

A decisão de regresso deve ser exclusivamente tomada por via judicial.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 87
Artigo 3, alínea f)

f) “medida de afastamento”, a decisão ou o 
acto administrativo ou judicial que ordene o 
afastamento;

f) “medida de afastamento”, a decisão 
judicial que ordene o afastamento;
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Or. it

Justificação

A medida de afastamento deve ser exclusivamente tomada por via judicial. 

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 88
Artigo 3, alínea g)

(g) “interdição de readmissão”, a decisão 
ou o acto administrativo ou judicial que 
impede a readmissão no território dos 
Estados-Membros durante um determinado 
período.

Suprimido

Or. en

Justificação

A “ interdição de readmissão" deve ser suprimida de um modo geral.

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 89
Artigo 3, alínea g)

(g) “interdição de readmissão”, a decisão ou 
o acto administrativo ou judicial que impede
a readmissão no território dos 
Estados-Membros durante um determinado 
período.

(g) “interdição de readmissão”, a decisão ou 
o acto administrativo ou judicial que impede 
a readmissão no território dos 
Estados-Membros de um nacional de país 
terceiro que represente uma ameaça para a 
ordem pública durante um determinado 
período.

Or. en

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 90
Artigo 3, alínea g)

g) “interdição de readmissão”, a decisão ou 
o acto administrativo ou judicial que 

g) “interdição de readmissão”, a decisão 
judicial que impede a readmissão no 



AM\630827PT.doc 23/91 PE 378.672v01-00

PT

impede a readmissão no território dos 
Estados Membros durante um determinado 
período.

território dos Estados Membros durante um 
determinado período.

Or. it

Justificação

A decisão de interdição de readmissão deve ser exclusivamente tomada por via judicial. 

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 91
Artigo 3, alínea g bis) (nova) 

g bis) "risco de fuga": toda a decisão 
relativa à existência de um risco de fuga, 
adoptada por uma autoridade 
administrativa ou judicial, na sequência de 
uma apreciação individual, contra o 
natural de um país terceiro que já tenha 
sido objecto de uma decisão de regresso ou 
de afastamento, caso se tenha verificado 
que o insucesso da sua aplicação lhe é 
imputável. Tal decisão deve basear-se em 
critérios objectivos definidos por lei; 

Justificação

A fim de evitar qualquer interpretação abusiva da noção e a fim de garantir que estão 
efectivamente reunidas todas as condições para dar prioridade ao regresso voluntário, 
parece indispensável definir com rigor o "risco de fuga".

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 92
Artigo 3, alínea g ter) (nova)

g ter) "retenção": o facto de reter, em 
princípio em centros de retenção 
especializados, o nacional de um país 
terceiro que seja objecto de regresso 
forçado, tendo por objectivo organizar o 
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seu afastamento; o período de retenção 
deve ser o mais breve possível; 

Or. fr

Justificação

A retenção com vista ao afastamento deve ser definida com rigor, posto que se trata de uma 
medida que põe em causa o direito à liberdade e a fim de não conduzir a interpretações 
abusivas. A referida retenção só se justifica para a organização do afastamento, em caso de 
regresso forçado e por um período o mais breve possível.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 93
Artigo 3, alínea g quater) (nova) 

g quater) "zona de trânsito": zona 
compreendida entre os pontos de embarque 
e de desembarque, no território de um 
Estado-Membro, bem como os pontos de 
controlo de acesso ou de saída do território; 
esta zona não tem estatuto extraterritorial; 
à referida zona aplica-se o disposto no nº 1 
do artigo 5º da Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem;

Or. fr

Justificação

Embora as garantias previstas na Directiva não se apliquem às zonas de trânsito, os 
Estados-Membros devem assegurar-se de que, nessas zonas, é respeitada a Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem no sentido dos artigos 5º, 6º, 12º e 14º da 
presente proposta.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 94
Artigo 3,  alínea g quinquies) (nova) 

g quinquies) "pessoas vulneráveis": os 
menores, os menores não acompanhados, 
os deficientes, os idosos, as grávidas, as 
famílias monoparentais com filhos menores 
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e as pessoas que tenham sido sujeitas a 
actos de tortura, violação ou outras formas 
graves de violência psicológica, física ou 
sexual.

Or. fr

Justificação

Dever-se-ia acrescentar a definição de "pessoas vulneráveis" ao dispositivo previsto na 
presente proposta. A referida definição retoma a que figura no nº 1 do artigo 17º da 
Directiva do Conselho 2003/9/CE que estabelece normas mínimas em matéria de 
acolhimento dos requerentes de asilo nos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 95
Artigo 3, alínea g bis) (nova)

g bis) "detenção", a manutenção sob 
prisão preventiva de um nacional de país 
terceiro sujeito a uma medida de 
afastamento ou a uma decisão de regresso, 
em relação a quem haja razões sérias para 
admitir que existe um risco de 
desaparecimento.

Or. en

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 96
Artigo 3, alínea g bis) (nova)

(g bis) "prisão preventiva", enquanto 
instrumento de aplicação da lei, a detenção 
temporária de um nacional de país terceiro 
em situação irregular, sujeito a uma 
medida de afastamento, num local de 
prisão preventiva, no intuito de o/a impedir 
de desaparecer durante a  preparação do 
seu regresso; 

Or. en
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Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 97
Artigo 3, alínea g ter) (nova)

g ter) "local de prisão preventiva", o local 
de detenção, distinto de um estabelecimento 
penitenciário, situado fora de uma zona de 
trânsito, no qual um nacional de país 
terceiro em situação irregular se encontra 
privado de liberdade de circulação;

Or. en

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 98
Artigo 3, alínea g quater) (nova)

g quater) “pessoa vulnerável", significa, 
em particular, menores, pessoas com 
deficiência, pessoas doentes e mulheres 
grávidas;

Or. en

Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 99
Artigo 4, título

Disposições mais favoráveis Disposições anteriores e mais favoráveis

Or. sl

Justificação

Os acordos bilaterais sobre a simplificação dos procedimentos aplicáveis aos nacionais de 
países terceiros que atravessam ilegalmente a fronteira situada entre dois países signatários 
permitem gerir a passagem ilegal de uma fronteira de forma mais simples, mais célere e mais 
eficaz. Quando os países signatários reconhecem, com base na confiança mútua e na boa 
cooperação, os procedimentos jurisdicionais de um país, os procedimentos aplicáveis aos 
nacionais de países terceiros que atravessem ilegalmente uma fronteira são igualmente mais 
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humanos. Isto é manifesto aquando da aplicação de restrições à liberdade de circulação no 
contexto de procedimentos administrativos. Também a eficácia dos procedimentos a este 
respeito é extremamente importante, e ela iria apenas piorar consideravelmente se fossem 
aplicadas todas as disposições da proposta de directiva. Mesmo se todas as alterações aos 
artigos sobre a decisão de regresso fossem aprovadas, os requisitos administrativos impostos 
pela directiva proposta obstruiriam a aplicação dos acordos bilaterais de execução, podendo 
mesmo torná-los absolutamente inviáveis.

Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 100
Artigo 4, n° 1, frase introdutória

A presente directiva não prejudica a 
aplicação de disposições mais favoráveis 
constantes de:

A presente directiva não prejudica a 
aplicação das disposições adoptadas 
anteriormente em vigor de:

Or. sl

Justificação

Os acordos bilaterais sobre a simplificação dos procedimentos aplicáveis aos nacionais de 
países terceiros que atravessam ilegalmente a fronteira situada entre dois países signatários 
permitem gerir a passagem ilegal de uma fronteira de forma mais simples, mais célere e mais 
eficaz. Quando os países signatários reconhecem, com base na confiança mútua e na boa 
cooperação, os procedimentos jurisdicionais de um país, os procedimentos aplicáveis aos 
nacionais de países terceiros que atravessem ilegalmente uma fronteira são igualmente mais 
humanos. Isto é manifesto aquando da aplicação de restrições à liberdade de circulação no 
contexto de procedimentos administrativos. Também a eficácia dos procedimentos a este 
respeito é extremamente importante, e ela iria apenas piorar consideravelmente se fossem 
aplicadas todas as disposições da proposta de directiva. Mesmo se todas as alterações aos 
artigos sobre a decisão de regresso fossem aprovadas, os requisitos administrativos impostos 
pela directiva proposta obstruiriam a aplicação dos acordos bilaterais de execução, podendo 
mesmo torná-los absolutamente inviáveis.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 101
Artigo 4, nº 1

1. A presente directiva não prejudica a 
aplicação de disposições mais favoráveis
constantes de:

1. A presente directiva revoga todas 
disposições constantes de: 

Or. it
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Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 102
Artigo 5

Na execução da presente directiva, os 
Estados Membros terão em devida 
consideração a natureza e a solidez das 
relações familiares dos nacionais de países 
terceiros, a duração da sua permanência no 
Estado Membro e a existência de laços 
familiares, culturais e sociais com o seu país 
de origem. Devem igualmente ter em 
consideração o superior interesse da criança 
em conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos da 
Criança.

Na execução da presente directiva, os 
Estados-Membros, em conformidade com o 
artigo 8º da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, terão em devida 
consideração a natureza e a solidez das 
relações familiares dos nacionais de países 
terceiros, a duração da sua permanência no 
Estado Membro e a existência de laços 
familiares, culturais e sociais com o seu país 
de origem. Devem igualmente ter em 
consideração o superior interesse da criança 
em conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos da 
Criança.

Or. fr

Justificação

Se se pretende respeitar o princípio do "interesse superior da criança", esta nunca deverá ser 
objecto de um procedimento de afastamento, em conformidade com o artigo 3º da Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Caso pareça mais apropriado um regresso 
ao país de origem, este deveria ser organizado mediante um procedimento separado e não 
comportar, em caso algum, uma detenção. 

Alteração apresentada por Adeline Hazan e Martine Roure

Alteração 103
Artigo 5, parágrafo 1 (novo)

No interesse superior da criança, os 
Estados-Membros prevêem que os menores 
não possam ser objecto de qualquer medida 
de afastamento ou de privação da 
liberdade.
As famílias acompanhadas por um ou mais 
menores nunca devem ser objecto de 
qualquer medida de privação da liberdade, 
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devendo ser privilegiadas as alternativas à 
retenção.

Or. fr

Justificação

Em princípio, os menores nunca devem ser detidos nem ser objecto de afastamento forçado. 
Acresce que todo o estrangeiro que se declare menor deve ser presumido como tal até prova 
em contrário e o seu estatuto de menor só pode ser posto em causa por decisão judicial.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 104
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

Na aplicação da presente directiva, os 
Estados-Membros têm em conta as 
categorias mais vulneráveis, assim como 
diversos factores, como a idade, a saúde 
física e mental e o sexo.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 105
Artigo 6, nº 1

1. Os Estados Membros devem emitir uma 
decisão de regresso relativamente a 
qualquer nacional de um país terceiro que 
se encontre em situação irregular no seu 
território.

1. Os Estados Membros devem emitir uma 
decisão de regresso relativamente aos
cidadãos de países terceiros em situação de 
permanência irregular que, na sequência 
da decisão da autoridade judicial, não 
cumpram os requisitos relativos ao âmbito 
de aplicação previstos no artigo 2.º da 
presente directiva.

Or. it

Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 106
Artigo 6, n° 1

1. Os Estados-Membros devem emitir uma 1. Os Estados-Membros devem emitir uma 
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decisão de regresso relativamente a qualquer 
nacional de um país terceiro que se encontre 
em situação irregular no seu território.

decisão de regresso relativamente a qualquer 
nacional de um país terceiro que não 
preencha as condições de admissão 
estabelecidas no artigo 5° do Código das 
Fronteiras de Schengen.

Or. sl

Justificação

As disposições do presente artigo não deveriam ser aplicáveis aos nacionais de países 
terceiros que tenham entrado ilegalmente no território de um Estado-Membro, uma vez que 
impedem o seu regresso efectivo. No entanto, seria sensato aplicar estas disposições aos 
nacionais de países terceiros que tenham entrado legalmente no território de um 
Estado-Membro e que não o tenham abandonado durante um certo período. Trata-se de 
aplicar o chamado procedimento de "duas etapas" para gerir a imigração ilegal tal como 
definida na proposta de directiva. Distingue-se apenas diferentes categorias de nacionais de 
países terceiros quando se trata de tomar medidas eficazes contra a imigração, o que 
corresponde ao objectivo da presente directiva. O facto de se continuar a oferecer aos 
Estados-Membros a possibilidade de tomarem uma decisão de regresso em relação a todos 
os nacionais de países terceiros que entram e permanecem em situação irregular no 
território de um Estado-Membro em nada altera as diferenças existentes entre as legislações 
nacionais. Certos países tomam decisões sobre regresso voluntário, enquanto que outros as 
não tomam, o que representa um factor de atracção considerável em relação aos 
Estados-Membros que não prevêem tais disposições, pelo facto de que os nacionais de países 
terceiros preferem entrar em Estados-Membros em que gozem de liberdade de circulação, 
ainda que sejam aí considerados imigrantes em situação irregular. 

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 107
Artigo 6, nº 1

1. Os Estados Membros devem emitir uma 
decisão de regresso relativamente a qualquer 
nacional de um país terceiro que se encontre 
em situação irregular no seu território.

1. Os Estados Membros podem emitir uma 
decisão de regresso relativamente a qualquer 
nacional de um país terceiro que se encontre 
em situação irregular no seu território.

Or. fr

Justificação

A decisão de regresso não pode ter um carácter sistemático e deve ter em conta o processo de 
avaliação individual de cada pessoa, no respeito do princípio da não repulsão.
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Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 108
Artigo 6, n° 1

1. Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso relativamente a qualquer 
nacional de um país terceiro que se encontre 
em situação irregular no seu território.

1. Os Estados-Membros podem emitir uma 
decisão de regresso relativamente a qualquer 
nacional de um país terceiro que se encontre 
em situação irregular no seu território.

Or. en

Justificação

A decisão de regresso nunca deve ser obrigatória.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 109
Artigo 6, nº 2

2. A decisão de regresso estabelecerá um 
período adequado para a partida voluntária 
que não pode ser superior a quatro semanas, 
salvo se houver razões para considerar que 
a pessoa em causa poderá fugir durante o 
referido período. Podem ser impostas 
determinadas obrigações para evitar o risco 
de fuga, designadamente a apresentação 
regular às autoridades, o depósito de uma 
caução, a apresentação de documentos ou a 
obrigação de permanecer num certo local 
durante o referido período.

2. A decisão de regresso estabelecerá um 
período adequado para a partida voluntária 
que não pode ser superior a dez semanas. 
Podem ser impostas determinadas 
obrigações, designadamente a apresentação 
regular às autoridades, ou a obrigação de 
permanecer num local à escolha do cidadão 
do país terceiro durante o referido período.

Or. it

Justificação

Se, tal como se deduz das orientações da Comissão Europeia, há que favorecer o regresso 
voluntário, a prorrogação do prazo para a partida voluntária para dez semanas afigura-se 
mais realista para atingir esta finalidade. Para além disso, não existe uma definição 
comummente partilhada de risco de fuga. Por este motivo, há que excluir este conceito da 
presente directiva.
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Alteração apresentada por Adeline Hazan e Martine Roure

Alteração 110
Artigo 6, nº 2

2. A decisão de regresso estabelecerá um 
período adequado para a partida voluntária 
que não pode ser superior a quatro 
semanas, salvo se houver razões para 
considerar que a pessoa em causa poderá 
fugir durante o referido período. Podem ser 
impostas determinadas obrigações para 
evitar o risco de fuga, designadamente a 
apresentação regular às autoridades, o 
depósito de uma caução, a apresentação de 
documentos ou a obrigação de permanecer 
num certo local durante o referido período.

2. A decisão de regresso estabelecerá um 
período adequado para a partida voluntária 
de pelo menos 4 semanas, salvo se uma 
autoridade judicial ou administrativa
competente tenha razões objectivas para 
considerar que a pessoa em causa poderá 
fugir durante o referido período. Podem ser 
impostas determinadas obrigações para 
evitar o risco de fuga, designadamente a 
apresentação regular às autoridades, o 
depósito de uma caução, a apresentação de 
documentos ou a obrigação de permanecer 
num certo local durante o referido período.

Or. fr

Justificação

Um período "máximo" de 4 semanas parece demasiado breve para permitir aos nacionais de 
países terceiros organizarem na prática o regresso voluntário e preparar-se 
psicologicamente para regressar ao país que tinham deixado por um futuro melhor.

O regresso voluntário deve constituir a prioridade, razão por que a suspensão de tal 
possibilidade devido à suspeita de risco de fuga deve ser limitada a uma decisão objectiva, 
adoptada por uma autoridade judicial ou administrativa competente.

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 111
Artigo 6, n° 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros podem, se 
necessário, alargar o período para o 
regresso voluntário.

Or. en

Justificação

Alguns países de origem cooperam melhor que outros.
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Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 112
Artigo 6, nº 2 bis (novo)

2 bis. O risco de fuga não pode ser 
determinado automaticamente pelo simples 
facto de o nacional de um país terceiro 
residir ilegalmente no território de um 
Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

Com a presente alteração pretende-se precisar que o facto de residir ilegalmente no 
território de um Estado-Membro não deve ser interpretado automaticamente como um índice 
conclusivo da existência de um risco de fuga. Tal abordagem constituiria uma condenação a 
priori inadmissível, contrária ao disposto no artigo 6º da CEDH.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 113
Artigo 6, nº 2 ter (novo)

2ter. Os Estados-Membros devem 
proporcionar uma assistência material e de 
aconselhamento aos nacionais de países 
terceiros a fim de favorecer o seu regresso 
voluntário.

Or. fr

Justificação

Deve prever-se uma ajuda social e económica mínima até à partida efectiva das pessoas 
interessadas no regresso. Com efeito, estas não devem ser deixadas numa situação de 
pobreza extrema no momento em que têm de se preparar para regressar a um país de que 
foram obrigadas a fugir e que será difícil reencontrar.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 114
Artigo 6, nº 2 quater (novo)
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2 quater. Antes de uma decisão de regresso, 
as pessoas que se encontrem ao abrigo da 
Directiva do Conselho 2003/9/CE devem 
poder continuar a beneficiar de todas as 
disposições relativas às condições de 
acolhimento a que têm direito por força da 
referida directiva.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa os mesmos objectivos que as alterações 112 e 113, tendendo a 
permitir facilitar o regresso voluntário.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 115
Artigo 6, nº 3

3. A decisão de regresso será emitida 
mediante acto ou decisão separada ou em 
conjunto com uma medida de afastamento.

3. A decisão de regresso será emitida 
mediante decisão separada da medida de 
afastamento.

Or. it

Justificação

As decisões de regresso e as mediadas de afastamento devem ser tomadas em momentos 
separados.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 116
Artigo 6, nº 3

3. A decisão de regresso será emitida 
mediante acto ou decisão separada ou em 
conjunto com uma medida de afastamento.

3. A decisão de regresso será emitida 
mediante acto ou decisão separada de uma 
medida de afastamento.

Or. fr

Justificação

Se se pretende efectivamente dar prioridade à promoção do regresso voluntário, deverá 
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estabelecer-se que o procedimento previsto se efectue em duas fases e não simultaneamente, 
o que contrariaria a promoção do regresso voluntário.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 117
Artigo 6, nº 4

4. Nos casos em que os Estados Membros 
estão sujeitos a obrigações no âmbito do 
respeito dos direitos fundamentais 
decorrentes, em especial, da Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do 
Homem, nomeadamente o direito de não 
repulsão, o direito à educação e à unidade 
familiar, não será emitida qualquer decisão 
de regresso. Nos casos em que já tiver sido 
emitida uma decisão de regresso, esta deverá 
ser retirada. 

4. Nos casos em que os Estados Membros 
estão sujeitos a obrigações no âmbito do 
respeito dos direitos fundamentais 
decorrentes, em especial, da Convenção de 
Genebra relativa ao Estatuto dos 
Refugiados, da Convenção das Nações 
Unidas contra a tortura, da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, da Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do 
Homem, nomeadamente o direito de não 
repulsão, o direito à educação e à unidade 
familiar, não será emitida qualquer decisão 
de regresso. Nos casos em que já tiver sido 
emitida uma decisão de regresso, esta deverá 
ser retirada. 

Or. fr

Justificação

As três referências introduzidas na presente alteração constituem complementos úteis e 
necessários para precisar a protecção prevista em matéria de direitos fundamentais no 
dispositivo relativo aos regressos, para além das simples referências já formuladas nos 
considerandos.

Alteração apresentada por Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Alteração 118
Artigo 6, nº 4

4. Nos casos em que os Estados-Membros 
estão sujeitos a obrigações no âmbito do 
respeito dos direitos fundamentais 
decorrentes, em especial, da Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do 
Homem, nomeadamente o direito de não 
repulsão, o direito à educação e à unidade 

4. Nos casos em que os Estados-Membros 
estão sujeitos a obrigações no âmbito do 
respeito dos direitos fundamentais 
decorrentes, em especial, da Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do 
Homem, da Convenção de Genebra relativa 
ao Estatuto dos Refugiados, da Convenção
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familiar, não será emitida qualquer decisão 
de regresso. Nos casos em que já tiver sido 
emitida uma decisão de regresso, esta deverá 
ser retirada.

Internacional contra a Tortura, da 
Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança de 1989, nomeadamente o direito 
de não repulsão, o direito à educação, o 
direito ao tratamento em caso de doenças 
graves e à unidade familiar, não será emitida 
qualquer decisão de regresso. Nos casos em 
que já tiver sido emitida uma decisão de 
regresso, esta deverá ser retirada.

Or. it

Justificação

Explicitação necessária para uma abordagem mais completa.

Alteração apresentada por Patrick Gaubert

Alteração 119
Artigo 6, nº 5 

5. Os Estados Membros podem, em qualquer 
momento, conceder uma autorização de 
residência autónoma ou de outro tipo que 
confira um direito de permanência por 
motivos de compaixão, humanitários ou 
outros a um nacional de país terceiro em 
situação irregular no seu território. Neste 
caso, não deverá ser emitida qualquer 
decisão de regresso ou, na eventualidade de 
esta já ter sido emitida, deverá ser retirada. 

5. Os Estados Membros podem, em qualquer 
momento, conceder uma autorização de 
residência autónoma ou de outro tipo que 
confira um direito de permanência por 
motivos de compaixão, humanitários ou 
outros a um nacional de país terceiro em 
situação irregular no seu território. 

A toda a pessoa que sofra de uma doença 
grave, atestada por um parecer médico 
emitido por um médico habilitado ou 
designado pelas autoridades nacionais 
competentes, os Estados-Membros emitem 
uma autorização de residência autónoma 
ou qualquer outra autorização que confira 
um direito de estada e o acesso efectivo aos 
cuidados, a menos que seja provado que 
essa pessoa pode ter acesso efectivo aos 
tratamentos e cuidados médicos no seu país 
de origem.
Neste caso, não deverá ser emitida qualquer 
decisão de regresso ou, na eventualidade de 
esta já ter sido emitida, deverá ser retirada. 
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Os Estados-Membros notificam essa  
anulação mediante o mecanismo de 
informação mútua previsto na Decisão  
…/…/CE do Conselho relativa ao 
estabelecimento de um procedimento de 
informação mútua respeitante às medidas 
adoptadas pelos Estados-Membros nos 
domínios do asilo e da imigração.

Or. fr

Justificação

Caso uma autoridade médica oficial prove que uma pessoa se encontra gravemente doente e
que não tem a possibilidade de obter cuidados adequados no seu país de origem, essa pessoa 
não pode ser objecto de qualquer decisão de regresso.

Alteração apresentada por Adeline Hazan e Martine Roure

Alteração 120
Artigo 6, nº 5

5. Os Estados Membros podem, em qualquer 
momento, conceder uma autorização de 
residência autónoma ou de outro tipo que 
confira um direito de permanência por 
motivos de compaixão, humanitários ou 
outros a um nacional de país terceiro em 
situação irregular no seu território. Neste 
caso, não deverá ser emitida qualquer 
decisão de regresso ou, na eventualidade de 
esta já ter sido emitida, deverá ser retirada. 

5. Os Estados Membros podem, em qualquer 
momento, conceder uma autorização de 
residência autónoma ou de outro tipo que 
confira um direito de permanência por 
motivos de compaixão, humanitários ou 
outros a um nacional de país terceiro em 
situação irregular no seu território. Para 
qualquer pessoa que sofra de uma doença 
grave, os Estados-Membros emitem uma 
autorização que lhe confira um direito de 
estada susceptível de permitir o acesso aos 
tratamentos, a menos que tenha sido 
provado que pode receber os cuidados 
adequados no país de regresso. Neste caso, 
não deverá ser emitida qualquer decisão de 
regresso ou, na eventualidade de esta já ter 
sido emitida, deverá ser retirada. 

Or. fr

Justificação

Devido à impossibilidade de aceder, por motivos de ordem geográfica ou financeira, a um 
tratamento adequado à sua patologia, as pessoas em situação irregular reenviadas ao seu 
país estão muito provavelmente condenadas à morte ou à invalidez, o que é contrário ao 
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respeito dos direitos humanos e aos valores defendidos pela União Europeia. Neste sentido,
deve prestar-se uma especial atenção à situação das pessoas doentes no âmbito do 
procedimento de regresso que lhes possa ser aplicado.

Alteração apresentada por Alexander Álvaro e Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 121
Artigo 6, n° 5

5. Os Estados-Membros podem, em 
qualquer momento, conceder uma 
autorização de residência autónoma ou de 
outro tipo que confira um direito de 
permanência por motivos de compaixão, 
humanitários ou outros a um nacional de 
país terceiro em situação irregular no seu 
território. Neste caso, não deverá ser emitida 
qualquer decisão de regresso ou, na 
eventualidade de esta já ter sido emitida, 
deverá ser retirada.

5. Os Estados-Membros podem, em 
qualquer momento, conceder uma 
autorização de residência autónoma ou de 
outro tipo que confira um direito de 
permanência por motivos de compaixão, 
humanitários ou outros a um nacional de 
país terceiro em situação irregular no seu 
território. Os Estados-Membros podem 
conceder a uma pessoa que sofre de doença 
grave uma autorização de residência 
autónoma ou outra autorização, que 
confira o direito de permanecer por forma 
a ter acesso adequado aos cuidados de 
saúde, a menos que se prove que a pessoa 
em questão pode receber tratamento e 
cuidados médicos apropriados no seu país 
de origem. Nestes casos, não deverá ser 
emitida qualquer decisão de regresso ou, na 
eventualidade de esta já ter sido emitida, 
deverá ser retirada.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão tem em conta as condições de saúde dos migrantes apenas a fim de 
garantir que não morram durante o transporte para o seu respectivo país de origem. Importa 
enfatizar que os problemas de saúde não devem depender dos eventuais custos gerados. A 
saúde e as vidas dos migrantes doentes não devem correr riscos em consequência de um 
procedimento administrativo. Por isso, o objectivo da presente proposta é garantir um 
tratamento médico adequado em caso de doença grave, antes de se dar início ao 
procedimento de regresso.
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Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 122
Artigo 6, n° 5

5. Os Estados-Membros podem, em 
qualquer momento, conceder uma 
autorização de residência autónoma ou de 
outro tipo que confira um direito de 
permanência por motivos de compaixão, 
humanitários ou outros a um nacional de 
país terceiro em situação irregular no seu 
território. Neste caso, não deverá ser emitida 
qualquer decisão de regresso ou, na 
eventualidade de esta já ter sido emitida, 
deverá ser retirada.

5. Os Estados-Membros podem, em 
qualquer momento, conceder uma 
autorização de residência autónoma ou de 
outro tipo que confira um direito de 
permanência por motivos de compaixão, 
humanitários ou outros a um nacional de 
país terceiro em situação irregular no seu 
território. Os Estados-Membros podem 
conceder a uma pessoa que sofre de doença 
grave uma autorização de residência 
autónoma ou outra autorização, que 
confira o direito de permanecer por forma 
a ter acesso adequado aos cuidados de 
saúde, a menos que se prove que a pessoa 
em questão pode receber tratamento e 
cuidados médicos apropriados no seu país 
de origem. Nestes casos, não deverá ser 
emitida qualquer decisão de regresso ou, na 
eventualidade de esta já ter sido emitida, 
deverá ser retirada.

Or. en

Justificação

O aditamento proposto visa excluir uma medida de afastamento que comprometa seriamente 
a vida das pessoas. 

Alteração apresentada por Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Alteração 123
Artigo 6, nº 5

5. Os Estados Membros podem, em qualquer 
momento, conceder uma autorização de 
residência autónoma ou de outro tipo que 
confira um direito de permanência por 
motivos de compaixão, humanitários ou 
outros a um nacional de país terceiro em 
situação irregular no seu território. Neste 
caso, não deverá ser emitida qualquer 
decisão de regresso ou, na eventualidade de 

5. Os Estados Membros podem, em qualquer 
momento, conceder uma autorização de 
residência autónoma ou de outro tipo que 
confira um direito de permanência por 
motivos de compaixão, humanitários, de 
doença grave ou outros a um nacional de 
país terceiro em situação irregular no seu 
território. Neste caso, não deverá ser emitida 
qualquer decisão de regresso ou, na 
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esta já ter sido emitida, deverá ser retirada. eventualidade de esta já ter sido emitida, 
deverá ser retirada.

Or. it

Justificação

A protecção do direito à saúde deve ser prioritária no que toca ao âmbito de aplicação da 
directiva.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 124
Artigo 6, nº 5 bis (novo)

5 bis. Os Estados-Membros protegem as 
vítimas e as testemunhas do tráfico de seres 
humanos. Nesse caso, não é adoptada 
qualquer decisão de regresso e, se esta tiver 
já sido adoptada, será anulada enquanto as 
vítimas e as testemunhas do tráfico de seres 
humanos não tiverem a garantia de poder 
ser reenviadas para um país em que 
estejam em segurança. 
A fim de facilitar aos Estados-Membros o 
correcto exercício das referidas actividades 
de protecção dos direitos dos naturais de 
países terceiros, a União Europeia deverá 
prever diferentes mecanismos de auxílio 
financeiro em favor dessas pessoas.

Or. fr

Justificação

Cumpre proteger igualmente esta categoria de pessoas objecto de perseguições. As vítimas e 
as testemunhas do tráfico de seres humanos não devem apenas ser "utilizadas" no âmbito do 
estabelecimento de sanções penais, devendo a organização do seu regresso ter em conta a 
situação no seu país de origem a fim de não favorecer pressões ou ameaças perigosas de que 
possam ser alvo. 



AM\630827PT.doc 41/91 PE 378.672v01-00

PT

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 125
Artigo 6, nº 6

6. Se o nacional de um país terceiro em 
situação irregular no território de um 
Estado-Membro for titular de uma 
autorização de residência emitida por outro 
Estado-Membro, o primeiro Estado-Membro 
deve abster-se de emitir uma decisão de 
regresso quando a pessoa regressar de forma 
voluntária ao território do Estado-Membro 
que emitiu a autorização de residência.

6. Se o nacional de um país terceiro em 
situação irregular no território de um 
Estado-Membro for titular de uma 
autorização de residência emitida por outro 
Estado-Membro, o primeiro Estado-Membro 
deve abster-se de emitir uma decisão de 
regresso quando a pessoa regressar de forma 
voluntária ao território do Estado-Membro 
que emitiu a autorização de residência. Esta 
norma é transitória na pendência da 
abertura de todos os procedimentos de 
reconhecimento mútuo das autorizações de 
residência ao nível europeu.

Or. it

Justificação

Antes da adopção de uma política europeia relativa aos repatriamentos, a União Europeia 
deve dotar-se de um quadro legislativo para regulamentar os canais de entrada legal no 
território europeu. 

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 126
Artigo 6, nº 8

8. Se o nacional de um país terceiro em 
situação irregular no território de um Estado 
Membro tiver pendente um procedimento 
para concessão da sua autorização de 
residência ou de qualquer outra autorização 
que confira um direito de permanência, esse 
Estado Membro deve abster-se de emitir 
uma decisão de regresso até que o 
procedimento esteja concluído.

8. Se o nacional de um país terceiro em 
situação irregular no território de um Estado 
Membro tiver pendente um procedimento 
para concessão da sua autorização de 
residência ou de qualquer outra autorização 
que confira um direito de permanência, esse 
Estado Membro abstém-se de emitir uma 
decisão de regresso até que o procedimento 
esteja concluído.

Or. fr

Justificação

Parece normal - e de bom senso - não adoptar qualquer decisão de regresso enquanto não 
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for concluída a apreciação de um pedido de autorização de permanência ou de asilo. Para o 
Estado em causa, essa decisão não deverá constituir uma mera faculdade, mas sim uma 
regra.

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 127
Artigo 6, n° 8

8. Se o nacional de um país terceiro em 
situação irregular no território de um 
Estado-Membro tiver pendente um 
procedimento para concessão da sua 
autorização de residência ou de qualquer 
outra autorização que confira um direito de 
permanência, esse Estado-Membro deve 
abster-se de emitir uma decisão de regresso 
até que o procedimento esteja concluído.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 128
Artigo 7, nº 1

1. Os Estados Membros emitirão uma 
medida de afastamento respeitante ao 
nacional de um país terceiro sujeito a uma 
decisão de regresso se existir risco de fuga
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida no prazo para a partida voluntária 
fixado em conformidade com o n.° 2 do 
artigo 6.°.

1. Os Estados Membros emitirão uma 
medida de afastamento respeitante ao 
nacional de um país terceiro sujeito a uma 
decisão de regresso, caso uma autoridade 
judicial ou administrativa competente, após 
uma apreciação individual, tenha razões
objectivas para pensar que a pessoa 
interessada poderia fugir ou se a obrigação 
de regresso não tiver sido cumprida no prazo 
para a partida voluntária fixado em 
conformidade com o n.° 2 do artigo 6.°.

Or. fr

Justificação

A actual formulação, com uma noção vaga de "risco de fuga", dá demasiada liberdade aos 
Estados-Membros para suspender o procedimento de regresso voluntário. Ora, se se quiser 
acreditar na vontade expressa no sentido de dar prioridade ao regresso voluntário, a 
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definição dos riscos de fuga só deverá ser estabelecida por procedimentos objectivos e 
transparentes.

Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 129
Artigo 7, n°  1

1. Os Estados-Membros emitirão uma 
medida de afastamento respeitante ao 
nacional de um país terceiro sujeito a uma 
decisão de regresso se existir risco de fuga 
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida no prazo para a partida voluntária 
fixado em conformidade com o n.° 2 do 
artigo 6.°.

1. Os Estados-Membros emitirão uma 
medida de afastamento respeitante ao 
nacional de um país terceiro que entre ou 
permaneça em situação irregular no 
território de um Estado-Membro ou que 
esteja sujeito a uma decisão de regresso se 
existir risco de fuga ou se a obrigação de 
regresso não tiver sido cumprida no prazo 
para a partida voluntária fixado em 
conformidade com o n.° 2 do artigo 6.°.

Or. sl

Justificação

Esta alteração articula-se com as alterações ao nº 1 do artigo 6º e com as respectivas 
justificações, uma vez que ambos os artigos prevêem dois procedimentos de regresso de uma 
pessoa rumo ao seu país de origem, concretamente, o regresso voluntário e o regresso 
forçado.   

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 130
Artigo 7, nº 1

1. Os Estados-Membros emitirão uma 
medida de afastamento respeitante ao 
nacional de um país terceiro sujeito a uma 
decisão de regresso se existir risco de fuga 
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida no prazo para a partida voluntária 
fixado em conformidade com o n.° 2 do 
artigo 6°.

1. Os Estados-Membros emitirão uma 
medida de afastamento respeitante ao 
nacional de um país terceiro sujeito a uma 
decisão de regresso se a obrigação de 
regresso não tiver sido cumprida no prazo 
para a partida voluntária fixado em 
conformidade com o n.° 2 do artigo 6°.

Or. it
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Justificação

Para implementar a presente directiva, é importante enunciar estas precisões.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 131
Artigo 7, nº 2

2. A medida de afastamento especificará o 
prazo para a sua execução e o país de 
regresso.

2. A medida de afastamento especificará o 
prazo para a sua execução e o país de 
regresso, só depois de comprovada a 
verdadeira identidade e o país de 
proveniência do cidadão do país terceiro 
residente em situação irregular no 
território da UE.

Or. it

Justificação

Se, tal como se deduz das orientações da Comissão Europeia, há que favorecer o regresso 
voluntário, a prorrogação do prazo para a partida voluntária para dez semanas afigura-se 
mais realista para atingir esta finalidade. Para além disso, não existe uma definição 
comummente  partilhada de risco de fuga. Por este motivo, há que excluir este conceito da 
presente directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 132
Artigo 7, nº 3

3. A medida de afastamento será emitida 
mediante acto ou decisão separada ou 
conjuntamente com a decisão de regresso.

Suprimido

Or. it

Justificação

O número em causa afigura-se supérfluo. 
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Alteração apresentada por Adeline Hazan e Martine Roure

Alteração 133
Artigo 7, nº 3

3. A medida de afastamento será emitida 
mediante acto ou decisão separada ou 
conjuntamente com a decisão de regresso. 

3. A medida de afastamento será emitida 
mediante acto ou decisão separada depois de 
expirado o prazo previsto para o regresso 
voluntário na decisão de regresso. 

Or. fr

Justificação

Mesma justificação que a relativa à alteração 14.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 134
Artigo 8, nº 1

1. Os Estados-membros podem adiar a 
execução de uma decisão de regresso por um 
período considerado adequado tendo em 
conta as circunstâncias específicas do caso 
concreto.

1. Os Estados-membros devem adiar a 
execução de uma decisão de regresso por um 
período considerado adequado tendo em 
conta as circunstâncias específicas do caso 
concreto.

Or. it

Justificação

Os Estados-Membros devem ser obrigados a revogar a execução de uma decisão de regresso 
nos casos mencionados no parágrafo seguinte.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 135
Artigo 8, nº 2, alínea a)

a) Impossibilidade do nacional de país 
terceiro viajar ou ser transportado para o 
país de regresso devido ao seu estado físico 
ou mental;(a) Impossibilidade do nacional 
de país terceiro viajar ou ser transportado 

a) Impossibilidade do nacional de país 
terceiro viajar ou ser transportado para o 
país de regresso devido ao seu estado físico 
ou mental ou à sua idade avançada;
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para o país de regresso devido ao seu estado 
físico ou mental;

Or. it

Justificação

O adiamento da execução deve aplicar-se àqueles que, devido à sua idade avançada, não 
podem ser repatriados.

Alteração apresentada por Adeline Hazan 

Alteração 136
Artigo 8, nº 2, alínea a)

(a) Impossibilidade do nacional de país 
terceiro viajar ou ser transportado para o 
país de regresso devido ao seu estado físico 
ou mental;

(a) Impossibilidade do nacional de país 
terceiro viajar ou ser transportado para o 
país de regresso devido ao seu estado físico 
ou mental, após exame médico;

Or. fr

Justificação

Só um médico habilitado deve poder constatar a incapacidade física ou mental do nacional 
de um país terceiro para viajar ou ser transferido. Não pode tratar-se de uma decisão 
meramente administrativa.

Alteração apresentada por Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Alteração 137
Artigo 8, nº 2, alínea a bis) (nova)

(a bis) razões de saúde, como a necessidade 
de tratamento de doenças graves, que será 
prestado pelo Estado-Membro ao doente 
em situação de igualdade com os seus 
próprios cidadãos;

Or. it

Justificação

A protecção do direito à saúde deve ser prioritária no que toca ao âmbito de aplicação da 
directiva.
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Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 138
Artigo 8, n°  2, alínea a bis) (nova)

(a bis) Impossibilidade de garantir a um 
nacional de país terceiro que sofra de 
doença grave acesso eficaz e necessário ao 
tratamento médico no país para onde 
regressa;

Or. en

Justificação

A aplicação de uma medida de afastamento nunca deverá comprometer a saúde de um 
nacional de país terceiro.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 139
Artigo 8, nº 2, alínea c)

(c) Falta de garantia de que menores não 
acompanhados possam ser confiados, no 
ponto de partida ou de chegada, a um 
membro da família ou a um seu 
representante, a um tutor ou a um 
funcionário competente do país de 
regresso, na sequência de uma avaliação 
das condições de afastamento dos menores. 

Suprimido

Or. fr

Justificação

A presente alteração é apresentada por coerência com a alteração 08.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 140
Artigo 8, nº 2, alínea c bis) (nova)
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c bis) impossibilidade de estabelecer, com 
toda a certeza, a identidade, a cidadania e o 
pais de proveniência dos nacionais  de 
países terceiros;

Or. it

Justificação

É necessário estar certo sobre a verdadeira identidade do estrangeiro.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 141
Artigo 8, nº 2, alínea c ter) (nova)

c ter) existência de condições objectivas e 
subjectivas que impeçam o nacional de um 
de país terceiro de ser acolhido em 
condições humanas e no pleno respeito dos 
direitos fundamentais no seu país de 
origem, em conformidade com as 
obrigações decorrentes do Direito 
internacional.

Or. it

Justificação

É necessário estar certo sobre a verdadeira identidade do estrangeiro.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 142
Artigo 8, nº 2, alínea c bis) (nova)

(c bis) As autoridades nacionais não 
estejam em condições para determinar qual 
é o país de origem da pessoa afectada por 
um procedimento de regresso;

Or. fr
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Justificação

Trata-se igualmente de abranger o caso das pessoas apátridas, que deveria ser mencionado 
no articulado da presente proposta.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 143
Artigo 8, nº 2, alínea c ter) (nova)

(c ter) Haja razões sérias para pensar que o 
afastamento conduziria a uma expulsão 
colectiva, em violação do artigo 4º do 
Protocolo nº 4 à Convenção Europeia para 
Protecção dos Direitos do Homem que 
proíbe as expulsões colectivas.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa prevenir qualquer violação dos Direitos do Homem consagrados na 
CEDH no caso de afastamentos conjuntos: com efeito, como precisado pela jurisprudência 
europeia no Acórdão "Conka" de 5 de Fevereiro de 2002, não é suficiente que se tenha 
procedido a uma apreciação individual da situação da pessoa interessada; a forma como o 
afastamento é organizado (efeito de anúncio, grande número de pessoas envolvidas da 
mesma nacionalidade, decisões estereotipadas, etc.) devem ser tomados em consideração a 
fim de ter a certeza de que o afastamento não conduzirá a uma expulsão colectiva. Caso 
existam dúvidas, o afastamento deve ser adiado.

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 144
Artigo 8, n°  2, alínea c bis) (nova)

(c bis) Outras circunstâncias excepcionais.

Or. en

Justificação

A enumeração deve incluir casos imprevistos.
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Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 145
Artigo 8, n°  3

3. Se a execução de uma decisão de regresso 
ou medida de afastamento for adiada nos 
termos dos n.°s 1 e 2, podem ser impostas 
determinadas obrigações ao nacional de um 
país terceiro em causa para evitar o risco de 
fuga, designadamente a apresentação regular 
às autoridades, o depósito de uma caução, a 
apresentação de documentos ou a obrigação 
de permanecer num certo local. 

3. Se a execução de uma decisão de regresso 
ou medida de afastamento for adiada nos 
termos dos n.°s 1 e 2, podem ser impostas 
determinadas obrigações ao nacional de um 
país terceiro em causa para evitar o risco de 
fuga, designadamente a apresentação regular 
às autoridades, o depósito de uma caução, a 
apresentação de documentos ou a obrigação 
de permanecer num certo local. Na decisão 
sobre a natureza das obrigações especiais, 
deve ser dispensada uma atenção especial à 
situação particular das pessoas vulneráveis.

Or. en

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 146
Artigo 8, nº 3

3. Se a execução de uma decisão de regresso 
ou medida de afastamento for adiada nos 
termos dos n.°s 1 e 2, podem ser impostas 
determinadas obrigações ao nacional de um 
país terceiro em causa para evitar o risco de 
fuga, designadamente a apresentação regular 
às autoridades, o depósito de uma caução, a 
apresentação de documentos ou a obrigação 
de permanecer num certo local.

3. Se a execução de uma decisão de regresso 
ou medida de afastamento for adiada nos 
termos dos n.°s 1 e 2, podem ser impostas 
determinadas obrigações ao nacional de um 
país terceiro em causa, designadamente a 
apresentação regular às autoridades ou a 
obrigação de permanecer num local à 
escolha do nacional de um país terceiro.

Or. it

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 147
Artigo 9

Artigo 9º Suprimido
Interdição de readmissão
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1. As medidas de afastamento incluirão 
uma interdição de readmissão por um 
período máximo de cinco anos.
As decisões de regresso podem incluir uma 
interdição de readmissão.
2. A duração da interdição de readmissão 
será determinada tendo em devida 
consideração todas as circunstâncias 
relevantes do caso concreto e, em especial, 
se o nacional de país terceiro em causa:
(a) Estiver sujeito a uma medida de 
afastamento pela primeira vez;
(b) Foi já objecto de mais de uma medida 
de afastamento;
(c) Entrou no Estado-Membro durante 
uma interdição de readmissão;
(d) Constituir uma ameaça para a ordem 
pública ou a segurança pública.
A interdição de readmissão pode ser 
emitida por um período superior a cinco 
anos se o nacional de país terceiro em 
causa constituir uma ameaça grave para a 
ordem pública ou a segurança pública.

Or. it

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 148
Artigo 9, nº 1, parágrafo 1

1. As medidas de afastamento incluirão uma 
interdição de readmissão por um período 
máximo de cinco anos. 

1. Na sequência de uma avaliação 
individual, as medidas de afastamento 
podem comportar uma interdição de 
readmissão por um período máximo de cinco 
anos. 
Estas decisões são fundamentadas e 
passíveis de recurso. 

Or. fr
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Justificação

A redacção proposta pela Comissão Europeia para o presente artigo não respeita o princípio 
da proporcionalidade, posto que lhe imprime um carácter sistemático. A presente alteração 
visa, pois, modificá-la a fim de limitar o seu âmbito de aplicação, fundamentar as decisões e 
prever que as mesmas possam ser objecto de um recurso efectivo.

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 149
Artigo 9, n° 1, parágrafo 1 

1. As medidas de afastamento incluirão uma 
interdição de readmissão por um período 
máximo de cinco anos.

1. As medidas de afastamento poderão 
incluir uma interdição de readmissão por um 
período máximo de cinco anos.

Or. en

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 150
Artigo 9, n° 1, parágrafo 1 

1. As medidas de afastamento incluirão uma 
interdição de readmissão por um período 
máximo de cinco anos.

1. As medidas de afastamento poderão 
incluir uma interdição de readmissão por um 
período máximo de cinco anos.

Or. en

Justificação

As medidas de afastamento e as decisões de regresso podem, mas não devem, implicar 
automaticamente uma interdição de readmissão.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 151
Artigo 9, nº 1

1. As medidas de afastamento incluirão uma 
interdição de readmissão por um período 

1. As medidas de afastamento podem incluir
uma interdição de readmissão por um 
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máximo de cinco anos. As decisões de 
regresso podem incluir uma interdição de 
readmissão.

período máximo de cinco anos ou até ao 
momento em que o nacional de um país 
terceiro puder demonstrar a possibilidade 
de permanência em situação regular num 
país da UE. Em qualquer caso, a interdição 
de readmissão não prejudica o direito de as 
pessoas beneficiarem do direito de asilo e 
de outras formas de protecção humanitária, 
em conformidade com o Direito 
internacional. As decisões de regresso 
podem incluir uma interdição de readmissão 
superior a cinco ano se, e só se, se 
mantiverem as condições de perigo para a 
ordem pública e a segurança nacional.

Or. it

Justificação

Estas especificações são necessárias. 

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 152
Artigo 9, n° 2, parágrafo 1, alínea d) e parágrafo 2  

(d) Constituir uma ameaça para a ordem 
pública ou a segurança pública.

(d) Constituir uma ameaça comprovada para 
a ordem pública ou a segurança pública.

A interdição de readmissão pode ser emitida 
por um período superior a cinco anos se o 
nacional de país terceiro em causa constituir 
uma ameaça grave para a ordem pública ou a 
segurança pública.

A interdição de readmissão pode ser emitida 
por um período superior a cinco anos se o 
nacional de país terceiro em causa constituir 
uma ameaça comprovadamente grave para a 
ordem pública ou a segurança pública.

Or. en

Justificação

A interdição de readmissão deve ser sempre determinada por uma ameaça comprovada que 
não deixe margem para interpretações. 
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 153
Artigo 9, nº 2, alínea d), travessão 2

(d) Constituir uma ameaça para a ordem 
pública ou a segurança pública.

(d) Constituir uma ameaça para a ordem 
pública ou a segurança pública.

A interdição de readmissão pode ser emitida 
por um período superior a cinco anos se o 
nacional de país terceiro em causa constituir 
uma ameaça grave para a ordem pública ou a 
segurança pública.

A interdição de readmissão pode ser emitida 
por um período superior a cinco anos,
apenas se o nacional de país terceiro em 
causa constituir uma ameaça grave para a 
ordem pública ou a segurança pública.

Or. it

Justificação

Esta especificação é necessária.

Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 154
Artigo 9, n°  3

3. A interdição de readmissão pode ser 
retirada, em especial nos casos em que o 
nacional de país terceiro em causa:

Suprimido

(a) Estiver sujeito a uma decisão de 
regresso ou medida de afastamento pela 
primeira vez;
(b) Comunicou o seu regresso a um posto 
consular de um Estado Membro;
(c) Reembolsou todas as despesas 
decorrentes do seu anterior procedimento 
de regresso.

Or. sl

Justificação

A possibilidade de retirar a interdição de readmissão deve ser examinada caso a caso e 
nunca ser influenciada pela possibilidade de reembolsar os custos que essa medida implique, 
já que isso poderia encorajar os passadores ilegais a exigir mais dinheiro aos nacionais de 
países terceiros para a passagem ilegal de fronteiras. Esse dinheiro poderia ser utilizado 
para cobrir o risco de proibição de entrada do passador, o que não deixaria de agravar a 
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exploração dos nacionais de países terceiros.

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 155
Artigo 9, n° 3

3. A interdição de readmissão pode ser 
retirada, em especial nos casos em que o 
nacional de país terceiro em causa:

3. A interdição de readmissão pode ser 
retirada a qualquer momento em que um 
refugiado solicite asilo ou uma autorização 
de residência ou de reinstalação.

(a) Estiver sujeito a uma decisão de 
regresso ou medida de afastamento pela 
primeira vez;
(b) Comunicou o seu regresso a um posto 
consular de um Estado Membro;
(c) Reembolsou todas as despesas 
decorrentes do seu anterior procedimento 
de regresso.

Or. en

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 156
Artigo 9, nº 3, parágrafo 1

3. A interdição de readmissão pode ser 
retirada, em especial nos casos em que o 
nacional de país terceiro em causa:

3. A interdição de readmissão pode ser 
retirada a qualquer momento, em especial 
nos casos em que o nacional de país terceiro 
em causa:

Or. fr

Justificação

O facto de se associar explicitamente a retirada da interdição de readmissão ao reembolso 
das despesas decorrentes do procedimento de regresso poderia conduzir a uma 
discriminação positiva injustificada em benefício das pessoas com mais posses, ou mesmo de 
redes de passadores abastados. 
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Deveria ser possível prever uma anulação da interdição de readmissão nos postos 
fronteiriços e nos consulados no estrangeiro, bem como ter em conta a evolução da situação 
da pessoa em questão no seu país de regresso.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 157
Artigo 9, nº 3, alínea b bis) (nova)

b bis) Tenha a sua existência ameaçada na 
sequência de alterações ocorridas no seu 
país de regresso que impliquem para esse 
nacional um risco de perseguição; 
A anulação pronunciada por um 
Estado-Membro é válida para todo o 
território da União.

Or. fr

Justificação

O facto de se associar explicitamente a retirada da interdição de readmissão ao reembolso 
das despesas decorrentes do procedimento de regresso poderia conduzir a uma 
discriminação positiva injustificada em benefício das pessoas com mais posses, ou mesmo de 
redes de passadores abastados. 

Deveria ser possível prever uma anulação da interdição de readmissão nos postos 
fronteiriços e nos consulados no estrangeiro, bem como ter em conta a evolução da situação 
da pessoa em questão no seu país de regresso.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 158
Artigo 9, nº 3, alínea c)

(c) Reembolsou todas as despesas 
decorrentes do seu anterior procedimento 
de regresso.

Suprimido

Or. fr

Justificação

O facto de se associar explicitamente a retirada da interdição de readmissão ao reembolso 
das despesas decorrentes do procedimento de regresso poderia conduzir a uma 
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discriminação positiva injustificada em benefício das pessoas com mais posses, ou mesmo de 
redes de passadores abastados. 

Deveria ser possível prever uma anulação da interdição de readmissão nos postos 
fronteiriços e nos consulados no estrangeiro, bem como ter em conta a evolução da situação 
da pessoa em questão no seu país de regresso.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 159
Artigo 9, nº 3, alínea c bis) (nova)

c bis) na sequência de alterações 
político-económicas registadas no 
respectivo país de proveniência durante o 
período de interdição, pode ser elegível 
para qualquer tipo de protecção 
internacional.

Or. it

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 160
Artigo 9, n° 3, parágrafo 1 bis (novo) 

A interdição de readmissão pode ser 
também retirada sempre que existam outras 
razões que justifiquem essa retirada. 

Or. en

Justificação

A possibilidade de retirada deve ter sempre em conta mudanças positivas na situação de um 
nacional de país terceiro que permitam a sua readmissão no território da UE.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 161
Artigo 9, nº 4

4. A interdição de readmissão pode ser 4. A interdição de readmissão pode ser 
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suspensa temporariamente em circunstâncias 
excepcionais em função dos casos concretos.

suspensa temporariamente em circunstâncias 
excepcionais, desde não se verifiquem as 
condições de perigo para a ordem pública e 
a segurança nacional.

Or. it

Justificação

Esta formulação afigura-se mais pertinente para os fins da presente directiva.

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 162
Artigo 9, n° 4

4. A interdição de readmissão pode ser 
suspensa temporariamente em circunstâncias 
excepcionais em função dos casos concretos.

4. A interdição de readmissão pode ser 
suspensa temporariamente ou revogada 
completamente em circunstâncias 
excepcionais em função dos casos concretos.

Or. en

Justificação

Deve ser mencionada a possibilidade de revogação completa da interdição de readmissão.

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 163
Artigo 9, n° 5

5. O disposto nos n.°s 1 a 4 é aplicável sem 
prejuízo do direito de solicitar asilo num dos 
Estados-Membros.

5. O disposto nos n.°s 1 a 4 é aplicável sem 
prejuízo do direito de solicitar asilo ou 
autorização de residência num dos 
Estados-Membros. O facto de um nacional 
de país terceiro estar sujeito à interdição de 
readmissão não será tomado em 
consideração no seu pedido de asilo ou de 
autorização de residência.

Or. en
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 164
Artigo 9, nº 5

5. O disposto nos n.°s 1 a 4 é aplicável sem 
prejuízo do direito de solicitar asilo num dos 
Estados-Membros.

5. O disposto nos n.°s 1 a 4 é aplicável sem 
prejuízo do direito de solicitar asilo ou 
protecção internacional num dos 
Estados-Membros.

Or. it

Justificação

Esta formulação afigura-se mais pertinente para os fins da presente directiva.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 165
Artigo 10, nº 1

1. Nos casos em que os Estados Membros 
utilizem medidas coercivas em operações de 
afastamento de nacionais de países terceiros 
que se lhes opõem, tais medidas serão 
proporcionais e a utilização da força não 
deve ultrapassar os limites do razoável. As
medidas coercivas serão executadas no 
pleno respeito pelos direitos fundamentais e 
a dignidade dos nacionais de países terceiros 
em causa.

1. Nos casos em que os Estados Membros 
tenham de utilizar, em último recurso, 
medidas coercivas em operações de 
afastamento de nacionais de países terceiros 
que se lhes opõem, tais medidas serão 
proporcionais e a utilização da força não 
deve ultrapassar os limites do razoável. No 
interesse superior do nacional de um país 
terceiro que seja objecto de um 
procedimento de afastamento e no dos 
agentes de segurança que procedem a esse 
afastamento, as medidas coercivas serão 
executadas no pleno respeito pelos direitos 
fundamentais e a dignidade dos nacionais de 
países terceiros em causa, bem como pelos 
20 princípios directores relativos ao 
regresso, do Comité dos Ministros do 
Conselho da Europa de 20-22 de Outubro 
de 2004.

Or. fr

Justificação

Em caso algum, o recurso à força pode ser sistemático. Além disso, caso se verifiquem 
regularmente graves violações dos direitos humanos por ocasião das operações de 
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afastamento, será útil criar um código de conduta europeu vinculativo respeitante à 
utilização da força pelas autoridades encarregadas de executar as expulsões, com base nos 
textos adoptados pela ONU e pelo Conselho da Europa.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 166
Artigo 10, nº 1

1. Nos casos em que os Estados Membros 
utilizem medidas coercivas em operações de 
afastamento de nacionais de países terceiros 
que se lhes opõem, tais medidas serão 
proporcionais e a utilização da força não 
deve ultrapassar os limites do razoável. As 
medidas coercivas serão executadas no 
pleno respeito pelos direitos fundamentais e 
a dignidade dos nacionais de países terceiros 
em causa.

1. Nos casos em que os Estados Membros 
utilizem medidas coercivas em operações de 
afastamento de nacionais de países terceiros 
que se lhes opõem, tais medidas serão 
proporcionais e não deverão, em caso 
algum, prever a utilização da força. As 
medidas coercivas serão executadas no 
pleno respeito pelos direitos fundamentais e 
a dignidade dos nacionais de países terceiros 
em causa, os quais devem ser sempre 
informados, em tempo útil, sobre os 
procedimentos, as modalidades, o itinerário 
e o destino do afastamento.

Or. it

Justificação

Esta formulação afigura-se mais pertinente para os fins da presente directiva.

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 167
Artigo 10, n° 1

1. Nos casos em que os Estados-Membros 
utilizem medidas coercivas em operações de 
afastamento de nacionais de países terceiros 
que se lhes opõem, tais medidas serão 
proporcionais e a utilização da força não 
deve ultrapassar os limites do razoável. As 
medidas coercivas serão executadas no 
pleno respeito pelos direitos fundamentais e 
a dignidade dos nacionais de países terceiros 
em causa.

1. Nos casos em que os Estados-Membros 
utilizem medidas coercivas em operações de 
afastamento de nacionais de países terceiros 
que se lhes opõem, tais medidas serão 
proporcionais e a utilização da força não 
deve ultrapassar os limites do razoável. As 
medidas coercivas serão executadas no 
pleno respeito pelos direitos fundamentais e 
a dignidade dos nacionais de países terceiros 
em causa. As medidas coercivas devem ser 
utilizadas apenas como último recurso e 
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evitadas no âmbito do afastamento de 
pessoas vulneráveis.

Or. en

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 168
Artigo 10, n° 1

1. Nos casos em que os Estados-Membros 
utilizem medidas coercivas em operações de 
afastamento de nacionais de países terceiros 
que se lhes opõem, tais medidas serão 
proporcionais e a utilização da força não 
deve ultrapassar os limites do razoável. As 
medidas coercivas serão executadas no 
pleno respeito pelos direitos fundamentais e 
a dignidade dos nacionais de países terceiros 
em causa.

1. Nos casos em que os Estados-Membros 
utilizem medidas coercivas em operações de 
afastamento de nacionais de países terceiros 
que se lhes opõem, tais medidas serão 
proporcionais e a utilização da força não 
deve ultrapassar os limites do razoável. As 
medidas coercivas serão executadas no 
pleno respeito pelos direitos fundamentais e 
a dignidade dos nacionais de países terceiros 
em causa e devem estar sujeitos a controlo 
individual e independente.

Or. en

Justificação

Deve fazer-se referência a um controlo individual e independente exclusivamente quando se 
recorre à força.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 169
Artigo 10, nº 1 bis (novo)

1 bis. As operações de afastamento devem 
ser realizadas por oficiais com formação 
específica para conduzir esse tipo de 
operações, no âmbito de um quadro 
jurídico claro que defina com rigor os 
meios e as condições para a utilização de 
medidas coercivas. Essas medidas não 
devem em caso algum consistir numa 
obstrução parcial ou total das vias 
respiratórias susceptíveis de conduzir à 
asfixia.
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Or. fr

Justificação

No interesse tanto dos oficiais que procedem ao afastamento como das pessoas expulsas, é 
indispensável exigir uma formação adequada e regras claras.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 170
Artigo 10, nº 1 ter (novo)

1 ter. Os Estados-Membros deverão adoptar 
um mecanismo comum de controlo 
susceptível de permitir prevenir as 
expulsões colectivas, em conformidade com 
o artigo 19º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia relativo 
ao afastamento, à expulsão e à extradição, 
e com o artigo 4º do Protocolo nº 4 à 
Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos do Homem que proíbe tais 
expulsões, designadamente aquando da 
organização de voos conjuntos.

Or. fr

Justificação

A criação de um mecanismo comum de controlo das operações de afastamento permitiria 
traduzir concretamente a vontade expressa pelos Estados-Membros no sentido de respeitar os 
seus compromissos em conformidade com a Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos do Homem no âmbito do procedimento de regresso.

Alteração apresentada por Adeline Hazan e Martine Roure

Alteração 171
Artigo 10, nº 1 quater (novo)

1 quater. Os Estados-Membros velam pela 
presença de ONG durante o procedimento 
de regresso, em particular nas operações de 
afastamento.

Or. fr
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Justificação

A presença de ONG no procedimento de regresso constitui uma prova da boa vontade dos 
Estados-Membros no sentido de assegurar o regresso das pessoas expulsas com dignidade, 
respeitando as convenções internacionais. O trabalho dessas ONG é indispensável para o 
bom decurso do procedimento ao lado dos nacionais de países terceiros cujas dificuldades 
elas conhecem melhor, podendo ajudá-las a suplantá-las.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 172
Artigo 10, nº 2

2. Nas operações de afastamento, os 
Estados-Membros terão em conta as 
orientações comuns em matéria de 
disposições de segurança para operações 
conjuntas de afastamento por via aérea 
constantes do anexo da Decisão
2004/573/CE.

2. Nas operações de afastamento, os 
Estados-Membros terão em conta as 
orientações comuns em matéria de 
disposições de segurança para operações 
conjuntas de afastamento por via aérea 
constantes do anexo da Decisão 
2004/573/CE, evitando afastamentos 
colectivos e processos de afastamento 
formalmente individuais mas realizados 
com meios colectivos.

Or. it

Justificação

Esta formulação afigura-se mais pertinente para os fins da presente directiva.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 173
Artigo 10, nº 2 bis) (novo)

2 bis. No caso de um repatriamento, e para 
garantir e acompanhar a reintegração 
socio-económica da pessoa repatriada para 
o país de origem, a Comissão deverá 
elaborar um plano de acção de cooperação 
ad hoc conjuntamente com o país terceiro, 
garantindo o respeito dos direitos 
fundamentais da pessoa repatriada.

Or. it
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Justificação

Esta medida completa a política de repatriamento da União Europeia.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 174
Artigo 11, nº 1, parágrafo 1

1. As decisões de regresso e as medidas de 
afastamento serão emitidas por escrito.

1. As decisões de regresso e as medidas de 
afastamento serão emitidas por escrito, em 
tempo útil, na sequência de uma decisão 
oficial da autoridade judicial, na presença 
obrigatória de um representante legal que 
se ocupe dos interesses do nacional do país 
terceiro.

Or. it

Justificação

Esta medida completa a política de repatriamento da União Europeia.

Alteração apresentada por Adeline Hazan e Martine Roure

Alteração 175
Artigo 11, nº 1

1. As decisões de regresso e as medidas de 
afastamento serão emitidas por escrito. 

1. As decisões de regresso e as medidas de 
afastamento serão emitidas por escrito, 
numa língua que o nacional de um país 
terceiro compreenda.

Os Estados Membros assegurarão que as 
razões de facto e de direito constem da 
decisão e/ou da medida de afastamento e que 
o nacional de país terceiro em causa seja 
informado por escrito sobre as vias de 
recurso disponíveis.

Os Estados Membros assegurarão que as 
razões de facto e de direito constem da 
decisão e/ou da medida de afastamento e que 
o nacional de país terceiro em causa seja 
informado por escrito sobre as vias de 
recurso disponíveis.

Or. fr

Justificação

Com vista a uma correcta execução do procedimento, é importante que a pessoa afectada por 
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uma decisão de regresso/afastamento possa compreender a decisão adoptada. (Restante 
texto: Não se aplica à versão portuguesa).

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 176
Artigo 11, n° 1, parágrafo 1 

1. As decisões de regresso e as medidas de 
afastamento serão emitidas por escrito.

1. As decisões de regresso, as medidas de 
afastamento e as interdições de readmissão 
serão emitidas por escrito, num idioma 
compreensível para o respectivo nacional 
de um país terceiro.

Or. en

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 177
Artigo 11, n° 1

1. As decisões de regresso e as medidas de 
afastamento serão emitidas por escrito.

1. As decisões de regresso e as medidas de 
afastamento serão emitidas e apresentadas 
por escrito num idioma compreensível para 
a pessoa sujeita a essas decisões e medidas.

Os Estados-Membros assegurarão que as 
razões de facto e de direito constem da 
decisão e/ou da medida de afastamento e que 
o nacional de país terceiro em causa seja 
informado por escrito sobre as vias de 
recurso disponíveis.

Os Estados-Membros assegurarão que as 
razões de facto e de direito constem da 
decisão e/ou da medida de afastamento e que 
o nacional de país terceiro em causa receba
por escrito as vias de recurso disponíveis.

Or. en

Justificação

É indispensável que uma decisão de regresso ou uma medida de afastamento com graves 
consequências para uma pessoa sejam emitidas numa língua que a pessoa visada 
compreenda.

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 178
Artigo 11, n° 2
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2. Os Estados-Membros devem fornecer, 
mediante pedido, uma tradução escrita ou 
oral dos principais elementos da decisão de 
regresso e/ou da medida de afastamento 
numa língua que se possa razoavelmente 
supor que o nacional de país terceiro 
compreende. 

Suprimido

Or. en

Justificação

As modificações introduzidas ao nº 1 do artigo 11º tornariam desnecessário o nº 2. 

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 179
Artigo 11, nº 2

2. Os Estados Membros devem fornecer, 
mediante pedido, uma tradução escrita ou 
oral dos principais elementos da decisão de 
regresso e/ou da medida de afastamento 
numa língua que se possa razoavelmente 
supor que o nacional de país terceiro 
compreende.

2. Os Estados Membros devem fornecer, 
mediante pedido, uma tradução escrita ou 
oral da decisão de regresso e/ou da medida 
de afastamento numa língua compreensível 
para o nacional do país terceiro e o seu 
representante legal.

Or. it

Justificação

Estas garantias devem ser implementadas para assegurar que o processo judicial se 
desenrola de maneira justa.

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 180
Artigo 11, n° 2

2. Os Estados-Membros devem fornecer, 
mediante pedido, uma tradução escrita ou 
oral dos principais elementos da decisão de 
regresso e/ou da medida de afastamento 
numa língua que se possa razoavelmente 
supor que o nacional de país terceiro 

2. Os Estados-Membros devem fornecer 
uma tradução escrita ou oral dos principais 
elementos da decisão de regresso, da medida 
de afastamento e/ou da interdição de 
readmissão numa língua que o nacional de 
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compreende. país terceiro compreenda. 

Or. en

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 181
Artigo 11, nº 2

2. Os Estados Membros devem fornecer, 
mediante pedido, uma tradução escrita ou 
oral dos principais elementos da decisão de 
regresso e/ou da medida de afastamento 
numa língua que se possa razoavelmente 
supor que o nacional de país terceiro 
compreende. 

2. Os Estados Membros devem fornecer uma 
tradução escrita ou oral dos principais 
elementos da decisão de regresso e/ou da 
medida de afastamento numa língua que o 
nacional de país terceiro compreende. 

Or. fr

Justificação

A tradução escrita ou oral dos principais elementos da decisão de regresso e de afastamento 
deve ser assegurada e não apenas fornecida mediante pedido. Tal medida é indispensável a 
fim de assegurar a efectividade de um eventual recurso, garantir que o nacional de um país 
terceiro tome conhecimento dos elementos em que se baseia a decisão que o afecta, bem 
como das modalidades a seguir.

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 182
Artigo 11, n° 2

2. Os Estados-Membros devem fornecer, 
mediante pedido, uma tradução escrita ou 
oral dos principais elementos da decisão de 
regresso e/ou da medida de afastamento 
numa língua que se possa razoavelmente 
supor que o nacional de país terceiro 
compreende.

2. Os Estados-Membros devem fornecer 
uma tradução escrita ou oral dos principais 
elementos da decisão de regresso e/ou da 
medida de afastamento numa língua que se 
possa razoavelmente supor que o nacional de 
país terceiro compreende.

Or. en
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Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 183
Artigo 12, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
nacional de país terceiro em causa tenha 
direito a um recurso efectivo para um órgão 
jurisdicional contra uma decisão de regresso 
e/ou medida de afastamento ou tendo em 
vista a sua reapreciação. 

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
nacional de país terceiro em causa tenha 
direito a um recurso efectivo para um órgão 
jurisdicional contra uma decisão de regresso,
de afastamento, de manutenção em 
retenção ou de interdição de readmissão ou 
tendo em vista a sua reapreciação. 

Or. fr

Justificação

Todas as pessoas mantidas em retenção devem ter a possibilidade de interpor recurso, 
durante o qual um tribunal deve estatuir sobre a legitimidade da sua detenção e determinar a 
sua libertação, caso a detenção seja ilegal.
Acresce que a interdição de readmissão, pelas suas consequências dramáticas para a pessoa 
em causa, deveria poder ser objecto de recurso.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 184
Artigo 12, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
nacional de país terceiro em causa tenha
direito a um recurso efectivo para um órgão 
jurisdicional contra uma decisão de regresso 
e/ou medida de afastamento ou tendo em 
vista a sua reapreciação.

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os nacionais de países terceiros 
tenham direito a um recurso efectivo para 
um órgão jurisdicional contra uma decisão 
de regresso e/ou medida de afastamento ou 
tendo em vista a sua reapreciação. 

Or. it

Justificação

Formulação mais convincente.
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Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 185
Artigo 12, n° 2

2. O recurso jurisdicional terá efeito 
suspensivo ou conferirá ao nacional de um 
país terceiro o direito de requerer a 
suspensão da execução da decisão de 
regresso ou da medida de afastamento, 
caso em que esta será adiada até que esta 
seja confirmada ou deixe de estar sujeita a 
recurso com efeito suspensivo.

2. O recurso jurisdicional terá efeito 
suspensivo.

Or. en

Justificação

O recurso jurisdicional terá efeito suspensivo a fim de limitar o impacto negativo e os custos 
adicionais em caso de revogação de uma decisão de regresso.

Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 186
Artigo 12, n° 2

2. O recurso jurisdicional terá efeito 
suspensivo ou conferirá ao nacional de um 
país terceiro o direito de requerer a 
suspensão da execução da decisão de 
regresso ou da medida de afastamento, caso 
em que esta será adiada até que esta seja 
confirmada ou deixe de estar sujeita a 
recurso com efeito suspensivo.

2. O procedimento de recurso aplicável ao
nacional de um país terceiro nos termos do 
artigo 6º da presente directiva terá efeito 
suspensivo ou conferirá ao nacional de um 
país terceiro o direito de requerer a 
suspensão da execução da decisão de 
regresso ou da medida de afastamento, caso 
em que esta será adiada até que esta seja 
confirmada ou deixe de estar sujeita a 
recurso com efeito suspensivo.

Or. sl

Justificação

As alterações ao artigo 12º são coerentes com as alterações aos artigos 6º e 7º. Deve ter-se 
em conta a coerência da legislação comunitária. O artigo 13º do Código Fronteiras 
Schengen prevê a recusa de entrada e estabelece que o procedimento de recurso não terá 
efeito suspensivo sobre a aplicação da proibição de entrada, o que significa que qualquer 
nacional de país terceiro que não preencha as condições de entrada e de permanência no 
território de um Estado-Membro não dispõe do direito de entrada, e que o recurso que ele 
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tiver interposto não pode atrasar a execução da decisão. Em conformidade com o texto 
proposto nos termos do nº 2 do artigo 12º, os nacionais de um país terceiro que entrem 
ilegalmente no território de um país sem preencher as condições de entrada e que 
permaneçam no seu território são susceptíveis de atrasar o procedimento de regresso através 
da interposição de um recurso. No plano jurídico, isto diz respeito à mesma categoria de 
nacionais de países terceiros que não preenchem as condições de entrada, mas cujo 
tratamento seria completamente distinto. Além disso, esta proposta incentivaria a passagem 
ilegal das fronteiras, uma vez que os imigrantes clandestinos poderiam gozar de mais direitos 
e teriam por conseguinte também mais possibilidade de utilizar os procedimentos de forma 
abusiva, no intuito de entrar, por meios ilegais, no país da sua eleição.              

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 187
Artigo 12, nº 2

2. O recurso jurisdicional terá efeito 
suspensivo ou conferirá ao nacional de um 
país terceiro o direito de requerer a
suspensão da execução da decisão de 
regresso ou da medida de afastamento, caso 
em que esta será adiada até que esta seja 
confirmada ou deixe de estar sujeita a 
recurso com efeito suspensivo.

2. O recurso jurisdicional implica a
suspensão imediata da execução da decisão 
de regresso ou da medida de afastamento, 
caso em que esta será adiada até que esta 
seja confirmada ou deixe de estar sujeita a 
recurso com efeito suspensivo.

Or. it

Justificação

Formulação mais convincente.

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 188
Artigo 12, n° 2 bis (novo)

2 bis. A ordem de prisão preventiva 
indicará as razões de facto e jurídicas e 
será apresentada como um acto distinto da 
decisão de regresso ou de afastamento.

Or. en
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Justificação

Trata-se de uma norma geral de direito administrativo público e impede ordens arbitrárias e 
emissões automáticas.

Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 189
Artigo 12, n° 2 bis (novo)

2 bis. O procedimento de recurso para o 
nacional de país terceiro, nos termos do 
artigo 7º da presente directiva, não terá 
efeito suspensivo sobre a execução da 
decisão de regresso. 

Or. sl

Justificação

As alterações ao artigo 12º são coerentes com as alterações aos artigos 6º e 7º. Deve ter-se 
em conta a coerência da legislação comunitária. O artigo 13º do Código Fronteiras 
Schengen prevê a recusa de entrada e estabelece que o procedimento de recurso não terá 
efeito suspensivo sobre a aplicação da proibição de entrada, o que significa que qualquer 
nacional de país terceiro que não preencha as condições de entrada e de permanência no 
território de um Estado-Membro não dispõe do direito de entrada, e que o recurso que ele 
tiver interposto não pode atrasar a execução da decisão. Em conformidade com o texto 
proposto nos termos do nº 2 do artigo 12º, os nacionais de um país terceiro que entrem 
ilegalmente no território de um país sem preencher as condições de entrada e que 
permaneçam no seu território são susceptíveis de atrasar o procedimento de regresso através 
da interposição de um recurso. No plano jurídico, isto diz respeito à mesma categoria de 
nacionais de países terceiros que não preenchem as condições de entrada, mas cujo 
tratamento seria completamente distinto. Além disso, esta proposta incentivaria a passagem 
ilegal das fronteiras, uma vez que os imigrantes clandestinos poderiam gozar de mais direitos 
e teriam por conseguinte também mais possibilidade de utilizar os procedimentos de forma 
abusiva, no intuito de entrar, por meios ilegais, no país da sua eleição. 

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 190
Artigo 12, nº 3

3. Os Estados-Membros assegurarão que o 
nacional de país terceiro em causa tenha a 
possibilidade de obter a assistência e a 
representação de um advogado e, se 
necessário, os serviços de um intérprete. É 

3. Os Estados Membros assegurarão 
obrigatoriamente a disponibilização de 
todos os meios para que o nacional de país 
terceiro em causa possibilidade de obter a 
assistência e a representação de um 
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concedido apoio judiciário a quem não 
disponha de recursos suficientes, na medida 
em que esse apoio seja necessário para 
garantir um efectivo acesso à justiça.

advogado e, se necessário, os serviços de um 
intérprete. É concedido apoio judiciário a 
quem não disponha de recursos suficientes.

Or. it

Justificação

Formulação mais convincente.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 191
Artigo 12, nº 3

3. Os Estados Membros assegurarão que o 
nacional de país terceiro em causa tenha a 
possibilidade de obter a assistência e a 
representação de um advogado e, se 
necessário, os serviços de um intérprete. É 
concedido apoio judiciário a quem não 
disponha de recursos suficientes, na medida 
em que esse apoio seja necessário para 
garantir um efectivo acesso à justiça.

3. Os Estados Membros assegurarão que o 
nacional de país terceiro em causa tenha a 
possibilidade de obter a assistência e a 
representação de um advogado e os serviços 
de um intérprete. É concedido apoio 
judiciário a quem não disponha de recursos 
suficientes.

Or. fr

Justificação

Cumpre conceder às pessoas que não disponham de meios suficientes uma ajuda destinada a 
cobrir os custos judiciais, independentemente do prognóstico de admissibilidade. A 
necessidade desse apoio financeiro não pode ser avaliada seriamente, tendo em conta todas 
as eventualidades, durante um procedimento, pelo que a constatação da inexistência de meios 
deveria dar lugar à atribuição de apoio judiciário.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 192
Artigo 12, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros prevêem a 
reintegração dos cidadãos de um país 
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terceiro cujos recursos tenham sido aceites.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir a efectividade dos recursos, apesar do seu carácter não suspensivo, é 
indispensável prever que as pessoas cujo recurso contra uma decisão de afastamento seja 
aceite possam ser repatriadas para o Estado-Membro em questão, no respeito do princípio 
da não repulsão.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 193
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
condições de permanência dos nacionais de 
países terceiros, relativamente aos quais a 
execução de uma decisão de regresso tenha 
sido adiada ou cujo afastamento não se 
possa realizar pelos motivos referidos no 
artigo 8.° da presente directiva, não sejam 
menos favoráveis do que as previstas nos 
artigos 7.° a 10.°, no artigo 15.° e nos artigos 
17.° a 20.° da Directiva 2003/9/CE.

1. Os Estados-Membros assegurarão que as
condições de permanência dos nacionais de 
países terceiros, relativamente aos quais a 
execução de uma decisão de regresso tenha 
sido adiada ou cujo afastamento não se 
possa realizar pelos motivos referidos no 
artigo 8.° da presente directiva, não sejam 
menos favoráveis do que as previstas nos 
artigos 7.° a 10.°, no artigo 15.° e nos artigos 
17.° a 20.° da Directiva 2003/9/CE. Em 
qualquer caso, essas condições não podem 
consistir na privação da liberdade de 
circulação ou na detenção administrativa.

Or. it

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 194
Artigo 13, n° 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
condições de permanência dos nacionais de 
países terceiros, relativamente aos quais a 
execução de uma decisão de regresso tenha 
sido adiada ou cujo afastamento não se 
possa realizar pelos motivos referidos no 
artigo 8.° da presente directiva, não sejam 
menos favoráveis do que as previstas nos 

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
condições de permanência dos nacionais de 
países terceiros, relativamente aos quais a 
execução de uma decisão de regresso tenha 
sido adiada ou cujo afastamento não se 
possa realizar pelos motivos referidos no 
artigo 8.° da presente directiva, não sejam 
menos favoráveis do que as previstas nos 
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artigos 7.° a 10.°, no artigo 15.° e nos artigos 
17.° a 20.° da Directiva 2003/9/CE.

artigos 7.° a 10.°, no artigo 15.° e nos artigos 
17.° a 20.° da Directiva 2003/9/CE. As 
mesmas condições serão concedidas aos 
nacionais de países terceiros durante o 
período de partida voluntária, assim como 
aos nacionais de países terceiros que 
aguardam um procedimento de recurso.   

Or. en

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 195
Artigo 13, nº 1

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. fr

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 196
Artigo 13, nº 2

2. Os Estados-Membros confirmarão por 
escrito às pessoas referidas no n.° 1 que a 
execução da decisão de regresso foi adiada 
durante um determinado período ou que a 
medida de afastamento não será 
temporariamente executada.

2. Os Estados-Membros confirmarão por 
escrito às pessoas referidas no n.° 1 numa 
língua compreensível para o interessado e o 
seu representante legal que a execução da 
decisão de regresso foi adiada durante um 
determinado período ou que a medida de 
afastamento não será temporariamente 
executada.

Or. it

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 197
Artigo 13, nº 2

2. Os Estados Membros confirmarão por 
escrito às pessoas referidas no n.° 1 que a 

2. Os Estados Membros confirmarão por 
escrito às pessoas referidas no n.° 1, numa 
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execução da decisão de regresso foi adiada 
durante um determinado período ou que a 
medida de afastamento não será 
temporariamente executada. 

língua que o nacional de país terceiro, que 
a execução da decisão de regresso foi adiada 
durante um determinado período ou que a 
medida de afastamento não será 
temporariamente executada. 

Or. fr

Justificação

Mesma justificação do que a da alteração 31 ao nº 1 do artigo 11º.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 198
Chapitre IV, título

PRISÃO PREVENTIVA PARA EFEITOS 
DE AFASTAMENTO

RETENÇÃO PARA EFEITOS DE 
AFASTAMENTO

Or. fr

Justificação

Mesma justificação do que a da alteração 01.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 199
Artigo 14, Título

Prisão preventiva Manutenção em retenção

Or. fr

Justificação

Mesma justificação do que a da alteração 01.
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 200
Artigo 14

Prisão preventiva
1. Caso existam razões sérias para 
considerar a eventualidade de uma fuga e 
se não for suficiente a aplicação de 
medidas coercivas menos severas, 
designadamente a apresentação regular às 
autoridades, o depósito de uma caução, a 
apresentação de documentos e a obrigação 
de permanecer num local designado, ou 
outras medidas para prevenir tal risco, os 
Estados-Membros devem colocar em prisão 
preventiva o nacional de país terceiro que 
está ou estará sujeito a uma medida de 
afastamento ou a uma decisão de regresso.

Os nacionais dos países terceiros, tal como 
os cidadãos comunitários, não podem ser 
sujeitos à privação da liberdade pessoal ou 
a penas de prisão por infracções de 
carácter administrativo. Os nacionais dos 
países terceiros só podem ser sujeitos a 
prisão preventiva se sujeitos a 
procedimentos judiciais por crimes 
cometidos no território da União Europeia 
e, em qualquer caso, com as mesmas 
garantias jurídicas e processuais prevista 
para os cidadãos da União Europeia.

2. As ordens de prisão preventiva serão 
proferidas pelas autoridades judiciais. Em 
casos urgentes, as ordens de prisão 
preventiva podem ser emitidas pelas 
autoridades administrativas, mas deverão 
ser confirmadas pelas autoridades judiciais 
no prazo de setenta e duas horas a contar 
do início da prisão preventiva.
3. As ordens de prisão preventiva serão 
objecto de reapreciação pelas autoridades 
judiciais pelo menos uma vez por mês.
4. A prisão preventiva pode ser prorrogada 
pelas autoridades judiciais por um período 
máximo de seis meses.

Or. it

Justificação

Actualmente, os nacionais de países terceiros e os cidadãos comunitários beneficiam de 
garantias jurídicas diferentes. Cumpre reequilibrar a disparidade de tratamento a que 
aqueles estão sujeitos.
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Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 201
Artigo 14, n° 1

1. Caso existam razões sérias para 
considerar a eventualidade de uma fuga e se 
não for suficiente a aplicação de medidas 
coercivas menos severas, designadamente a 
apresentação regular às autoridades, o 
depósito de uma caução, a apresentação de 
documentos e a obrigação de permanecer 
num local designado, ou outras medidas para 
prevenir tal risco, os Estados-Membros 
devem colocar em prisão preventiva o 
nacional de país terceiro que está ou estará 
sujeito a uma medida de afastamento ou a 
uma decisão de regresso.

1. Os Estados-Membros podem proceder à 
detenção de um nacional de país terceiro 
com vista à sua expulsão apenas no caso 
em que essa pessoa esteja sujeita a uma 
medida de afastamento ou a uma decisão 
de regresso e em que um órgão 
jurisdicional ou administrativo competente 
entenda que existem razões sérias para 
considerar a eventualidade de uma fuga e se 
não for suficiente a aplicação de medidas 
coercivas menos severas, designadamente a 
apresentação regular às autoridades, o 
depósito de uma caução, a apresentação de 
documentos e a obrigação de permanecer 
num local designado, ou outras medidas para 
prevenir tal risco.

Or. en

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 202
Artigo 14, nº 1

1. Caso existam razões sérias para 
considerar a eventualidade de uma fuga e se 
não for suficiente a aplicação de medidas 
coercivas menos severas, designadamente a 
apresentação regular às autoridades, o 
depósito de uma caução, a apresentação de 
documentos e a obrigação de permanecer 
num local designado, ou outras medidas para 
prevenir tal risco, os Estados Membros 
devem colocar em prisão preventiva o 
nacional de país terceiro que está ou estará 
sujeito a uma medida de afastamento ou a 
uma decisão de regresso.

1. Caso uma autoridade judicial ou uma 
administração competente considere que
existem razões sérias para considerar a 
eventualidade de uma fuga e se não for 
suficiente a aplicação de medidas coercivas 
menos severas, designadamente a 
apresentação regular às autoridades, o 
depósito de uma caução, a apresentação de 
documentos e a obrigação de permanecer 
num local designado, ou outras medidas para 
prevenir tal risco, os Estados Membros 
podem colocar em retenção o nacional de 
país terceiro que está ou estará sujeito a uma 
medida de afastamento ou a uma decisão de 
regresso.
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Or. fr

Justificação

Mesma justificação que a da alteração 01.

Tratando-se de uma decisão de privação da liberdade, parece indispensável reservá-la a uma 
administração judicial ou administrativa competente.

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 203
Artigo 14, n° 1

1. Caso existam razões sérias para 
considerar a eventualidade de uma fuga e se 
não for suficiente a aplicação de medidas 
coercivas menos severas, designadamente a 
apresentação regular às autoridades, o 
depósito de uma caução, a apresentação de 
documentos e a obrigação de permanecer 
num local designado, ou outras medidas para 
prevenir tal risco, os Estados-Membros 
devem colocar em prisão preventiva o 
nacional de país terceiro que está ou estará 
sujeito a uma medida de afastamento ou a 
uma decisão de regresso.

1. Caso existam razões sérias para 
considerar a eventualidade de uma fuga e se 
não for suficiente a aplicação de medidas 
coercivas menos severas, designadamente a 
apresentação regular às autoridades, o 
depósito de uma caução, a apresentação de 
documentos e a obrigação de permanecer 
num local designado, ou outras medidas para 
prevenir tal risco, os Estados-Membros 
podem colocar em prisão preventiva o 
nacional de país terceiro que está ou estará 
sujeito a uma medida de afastamento ou a 
uma decisão de regresso.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter sempre a possibilidade de não proceder à detenção de um 
nacional de país terceiro por razões individuais. Além disso, a detenção de um nacional de 
país terceiro na pendência de uma decisão definitiva sobre a concessão de autorização de 
residência é desproporcionada e desnecessária. 

Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 204
Artigo 14, n° 2

2. As ordens de prisão preventiva serão 
proferidas pelas autoridades judiciais. Em 
casos urgentes, as ordens de prisão 

2. As ordens de restrição de circulação a 
título temporário serão proferidas pelas 
autoridades judiciais ou administrativas. Em 
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preventiva podem ser emitidas pelas 
autoridades administrativas, mas deverão ser 
confirmadas pelas autoridades judiciais no 
prazo de setenta e duas horas a contar do 
início da prisão preventiva. 

casos urgentes, as ordens de prisão 
preventiva podem ser emitidas pelas 
autoridades administrativas, mas deverão ser 
confirmadas pelas autoridades judiciais no 
prazo de setenta e duas horas a contar do 
início da prisão preventiva. 

Or. sl

Justificação

A restrição de circulação é frequentemente referida na legislação nacional, quando é distinta 
de prisão preventiva. A restrição de circulação visa garantir a execução de uma certa 
medida, e não se trata de uma condenação a prisão. A aplicação do texto proposto imporia 
um ónus administrativo demasiado pesado, em particular para as autoridades judiciais, no 
caso em que fossem obrigadas a emitir uma decisão de restrição de circulação em relação a 
um nacional de país terceiro contra quem essa decisão tivesse sido proposta. A possibilidade 
de interpor recurso garante uma protecção jurisdicional suficiente. 

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 205
Artigo 14, nº 2

2. As ordens de prisão preventiva serão 
proferidas pelas autoridades judiciais. Em 
casos urgentes, as ordens de prisão 
preventiva podem ser emitidas pelas 
autoridades administrativas, mas deverão ser 
confirmadas pelas autoridades judiciais no 
prazo de setenta e duas horas a contar do 
início da prisão preventiva. 

2. As ordens de retenção serão proferidas 
pelas autoridades judiciais. Em casos 
urgentes, as ordens de retenção podem ser 
emitidas pelas autoridades administrativas, 
mas deverão ser confirmadas pelas 
autoridades judiciais no prazo de quarenta e 
oito horas a contar do início da retenção. 

Or. fr

Justificação

Mesma justificação do que a da alteração 01.

O período de 72 horas sem ter acesso a um juiz parece demasiado longo, sobretudo 
tratando-se de uma medida privativa da liberdade. Um prazo de 48 horas parece mais 
razoável.
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Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 206
Artigo 14, n° 3

3. As ordens de prisão preventiva serão 
objecto de reapreciação pelas autoridades 
judiciais pelo menos uma vez por mês.

Suprimido

Or. sl

Justificação

A restrição de circulação é frequentemente referida na legislação nacional, quando é distinta 
de prisão preventiva. A restrição de circulação visa garantir a execução de uma certa 
medida, e não se trata de uma condenação a prisão. A aplicação do texto proposto imporia 
um ónus administrativo demasiado pesado, em particular para as autoridades judiciais, no 
caso em que fossem obrigadas a emitir uma decisão de restrição de circulação em relação a 
um nacional de país terceiro contra quem essa decisão tivesse sido proposta. A possibilidade 
de interpor recurso garante uma protecção jurisdicional suficiente. 

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 207
Artigo 14, nº 3

3. As ordens de prisão preventiva serão 
objecto de reapreciação pelas autoridades 
judiciais pelo menos uma vez por mês.

3. As ordens de retenção serão objecto de 
reapreciação pelas autoridades judiciais duas 
vezes por mês.

Or. fr

Justificação

Mesma justificação do que a da alteração 01.

Deveria prever-se um período mais curto para a manutenção em retenção, o que também 
corresponde a uma melhor tomada em consideração da necessidade de reduzir ao máximo o 
tempo passado em retenção pelos nacionais de país terceiro, dados os custos múltiplos de tal 
medida, tanto do ponto de vista material como psicológico.
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Alteração apresentada por Mihael Brejc

Alteração 208
Artigo 14, n° 4

4. A prisão preventiva pode ser prorrogada 
pelas autoridades judiciais por um período 
máximo de seis meses. 

4. A restrição de circulação a título 
temporário pode ser prorrogada pelas 
autoridades judiciais ou administrativas por 
um período máximo de seis meses. 

Or. sl

Justificação

A restrição de circulação é frequentemente referida na legislação nacional, quando é distinta 
de prisão preventiva. A restrição de circulação visa garantir a execução de uma certa 
medida, e não se trata de uma condenação a prisão. A aplicação do texto proposto imporia 
um ónus administrativo demasiado pesado, em particular para as autoridades judiciais, no 
caso em que fossem obrigadas a emitir uma decisão de restrição de circulação em relação a 
um nacional de país terceiro contra quem essa decisão tivesse sido proposta. A possibilidade 
de interpor recurso garante uma protecção jurisdicional suficiente. 

Alteração apresentada por Adeline Hazan e Martine Roure

Alteração 209
Artigo 14, nº 4

4. A prisão preventiva pode ser prorrogada 
pelas autoridades judiciais por um período 
máximo de seis meses. 

4. A retenção pode ser prorrogada pelas 
autoridades judiciais por um período 
máximo de seis meses, sem prejuízo de uma 
duração mais curta.

Or. fr

Justificação

Mesma justificação do que a da alteração 01.

Um período fixo de 6 meses é excessivo e só poderia justificar-se para assegurar uma política 
eficaz de afastamento, o que não se verifica na realidade nos países que já aplicam tal 
medida e naqueles que a excedem. É lógico que a duração da retenção deve ser o mais curta 
possível a fim de ter em conta os importantes custos humanos e financeiros originados por 
um período de retenção demasiado longo. Por último, as pessoas que aguardam afastamento 
não devem pagar o preço de disfunções administrativas (emissão de livres-trânsitos pelas 
autoridades consulares) atrasando o seu afastamento.
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Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 210
Artigo 15, nº 4

4. A prisão preventiva pode ser prorrogada 
pelas autoridades judiciais por um período 
máximo de seis meses. 

4. A prisão preventiva pode ser prorrogada 
pelas autoridades judiciais por um período 
máximo de três meses. 

Or. en

Justificação

As pessoas que aguardam uma decisão de regresso ou uma medida de afastamento não 
devem estar sujeitas a prisão preventiva mais de três meses.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 211
Artigo 15, Título

Condições da prisão preventiva Condições de retenção

Or. fr

Justificação

Mesma justificação do que a da alteração 01.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 212
Artigo 15, nº 1

1. Os Estados Membros assegurarão que o 
tratamento dos nacionais de países terceiros 
colocados em prisão preventiva obedeça a 
condições humanas e dignas, no respeito 
pelos direitos fundamentais dessas pessoas e 
em conformidade com o direito 
internacional e nacional. Os nacionais de 
países terceiros serão autorizados, mediante 
pedido, a contactar sem demora os seus 
representantes legais, familiares e 
autoridades consulares competentes, bem 

1. Os Estados Membros assegurarão que o 
tratamento dos nacionais de países terceiros 
colocados em retenção obedeça a condições 
humanas e dignas, no respeito pelos direitos 
fundamentais dessas pessoas e em 
conformidade com o direito internacional e 
nacional. As condições de retenção ficam 
sob controlo da autoridade judicial. Logo à 
chegada, os nacionais de países terceiros
são informados de que podem contactar sem 
demora os seus representantes legais, 
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como organizações internacionais e não 
governamentais relevantes. 

familiares e autoridades consulares 
competentes, bem como organizações 
internacionais e não governamentais 
relevantes. 

Or. fr

Justificação

(Primeiro período: não se aplica à versão portuguesa)
O estabelecimento de contactos com os próximos e com representantes legais deve ser 
assegurado logo à chegada ao centro de retenção, se as pessoas retidas o desejarem, a fim de 
limitar as dificuldades inerentes à permanência em retenção.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 213
Artigo 15, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
tratamento dos nacionais de países terceiros 
colocados em prisão preventiva obedeça a 
condições humanas e dignas, no respeito 
pelos direitos fundamentais dessas pessoas e 
em conformidade com o direito 
internacional e nacional. Os nacionais de 
países terceiros serão autorizados, mediante 
pedido, a contactar sem demora os seus 
representantes legais, familiares e 
autoridades consulares competentes, bem 
como organizações internacionais e não 
governamentais relevantes.

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
tratamento dos nacionais de países terceiros 
colocados em prisão preventiva obedeça a 
condições humanas e dignas, no respeito 
pelos direitos fundamentais dessas pessoas e 
em conformidade com o direito 
internacional e nacional. Os nacionais de 
países terceiros terão a possibilidade de
contactar sem demora os seus representantes 
legais, familiares e autoridades consulares 
competentes, bem como organizações 
internacionais e não governamentais 
relevantes.

Or. it

Justificação

Formulação mais eficaz.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 214
Artigo 15, nº 2
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2. A prisão preventiva será executada em 
centros de detenção especializados. Se um 
Estado Membro não tiver condições para 
assegurar aos nacionais de países terceiros 
centros de detenção especializados e tiver 
de recorrer a um estabelecimento prisional, 
deverá garantir a separação física 
permanente entre os nacionais de países 
terceiros em prisão preventiva e os presos 
comuns.

2. A prisão preventiva será executada um 
estabelecimento prisional.

Or. it

Justificação

No respeito e em coerência com as modificações já propostas, a prisão preventiva só pode 
ser executada num estabelecimento prisional. Não são admitidos outros tipos de detenção.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 215
Artigo 15, nº 2

2. A prisão preventiva será executada em 
centros de detenção especializados. Se um 
Estado Membro não tiver condições para 
assegurar aos nacionais de países terceiros
centros de detenção especializados e tiver de 
recorrer a um estabelecimento prisional, 
deverá garantir a separação física 
permanente entre os nacionais de países 
terceiros em prisão preventiva e os presos 
comuns.

2. A retenção será executada em centros de
detenção especializados. Se um Estado 
Membro não tiver condições para assegurar 
aos nacionais de países terceiros centros de 
detenção especializados e tiver de recorrer a 
um estabelecimento prisional por motivo 
carência de lugares nos centros de retenção 
especializados, deverá garantir a separação 
física permanente entre os nacionais de 
países terceiros em prisão preventiva e os 
presos comuns, mesmo durante os períodos 
de lazer.

Or. fr

Justificação

A regra absoluta deve ser a manutenção em centros de retenção especializados.

O recurso à retenção em estabelecimentos prisionais deve constituir uma excepção, a fim de 
limitar o carácter traumático da manutenção em retenção e não alimentar uma eventual  
amálgama entre "estrangeiro" e "criminoso". Se houver necessidade de recorrer aos 
estabelecimentos prisionais, deverá ser assegurada a separação estrita entre as pessoas 



AM\630827PT.doc 85/91 PE 378.672v01-00

PT

retidas e os presos de direito comum.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 216
Artigo 15, nº 3

3. A situação das pessoas vulneráveis deve 
merecer especial atenção. Os Estados 
Membros assegurarão que os menores não 
sejam colocados em prisão preventiva em 
estabelecimentos prisionais comuns. Os
menores não acompanhados serão 
separados dos adultos, a menos que se 
considere ser esta medida do interesse 
superior da criança.

3. A situação das pessoas vulneráveis deve 
merecer especial atenção. Em caso algum as 
pessoas vulneráveis deverão ser colocadas 
em retenção.

Or. fr

Justificação

Não é aceitável que as pessoas vulneráveis sejam detidas, pois tal medida constituiria uma 
violação do respeito da dignidade humana.

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 217
Artigo 15, n° 3

3. A situação das pessoas vulneráveis deve 
merecer especial atenção. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
menores não sejam colocados em prisão 
preventiva em estabelecimentos prisionais 
comuns. Os menores não acompanhados 
serão separados dos adultos, a menos que se 
considere ser esta medida do interesse 
superior da criança.

3. A situação das pessoas vulneráveis deve 
merecer especial atenção. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
menores não sejam colocados em prisão 
preventiva em estabelecimentos prisionais 
comuns. Os menores não acompanhados 
serão separados dos adultos.

Or. en

Justificação

Nenhum menor deve ser colocado sob prisão preventiva.
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 218
Artigo 15, nº 3

3. A situação das pessoas vulneráveis deve 
merecer especial atenção. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
menores não sejam colocados em prisão 
preventiva em estabelecimentos prisionais 
comuns. Os menores não acompanhados 
serão separados dos adultos, a menos que se 
considere ser esta medida do interesse 
superior da criança.

3. A situação das pessoas vulneráveis deve 
merecer especial atenção. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
menores nunca sejam colocados em prisão 
preventiva. Os menores não acompanhados 
não serão separados dos adultos, a menos 
que se considere ser esta medida do interesse 
superior da criança.

Or. it

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 219
Artigo 15, nº 4

4. Os Estados-Membros assegurarão que as 
organizações internacionais e não 
governamentais possam visitar os centros de 
prisão preventiva por forma a avaliar a 
adequação das suas condições. Essas visitas 
podem ser sujeitas a autorização.

4. Os Estados-Membros assegurarão que as 
organizações internacionais, como a 
ACNUR, não governamentais, os
representantes institucionais, os órgãos de 
informação possam sempre visitar os 
centros de prisão preventiva por forma a 
avaliar a adequação das suas condições. 
Essas visitas podem ser regulamentadas, de 
modo a não lesarem o direito à privacidade 
garantido aos detidos e a não serem 
sujeitas a limitações que possam impedir o 
conhecimento real, por parte da opinião 
pública, das condições de detenção.

Or. it

Justificação

A transparência deve ser o princípio fundamental na gestão das políticas migratórias da 
União Europeia.
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Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 220
Artigo 15, nº 4

4. Os Estados Membros assegurarão que as 
organizações internacionais e não 
governamentais possam visitar os centros de 
prisão preventiva por forma a avaliar a 
adequação das suas condições. Essas visitas 
podem ser sujeitas a autorização.

4. Os Estados Membros assegurarão que as 
organizações internacionais e não 
governamentais habilitadas tenham 
autorização de acesso e direito a trabalhar 
nos centros de retenção por forma a avaliar 
a adequação das suas condições de retenção 
e a prestar assistência às pessoas colocadas 
em retenção no respeito das regras 
internacionais e nacionais.

Or. fr

Justificação

A presença das ONG é muito apreciável nos centros de retenção devido à sua experiência em 
matéria de apoio aos migrantes, a quem podem prestar assistência. Por outro lado, as ONG 
podem avaliar as necessidades das pessoas retidas nos centros.

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 221
Artigo 15, n° 4

4. Os Estados-Membros assegurarão que as 
organizações internacionais e não 
governamentais possam visitar os centros de 
prisão preventiva por forma a avaliar a 
adequação das suas condições. Essas visitas 
podem ser sujeitas a autorização.

4. Os Estados-Membros assegurarão que 
seja outorgado acesso às competentes 
organizações nacionais, internacionais e 
não-governamentais para visitar os locais de 
prisão preventiva por forma a avaliar a 
adequação das suas condições.

Or. en

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 222
Artigo 15, n° 4 bis (novo)

4 bis. Os interesses dos menores serão 
salvaguardados pelos serviços de 
assistência social competentes ou por um 
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advogado, nomeado, o mais tardar, até ao 
momento da emissão da medida de prisão 
preventiva.

Or. en

Justificação

Cabe salvaguardar sem demora os interesses dos menores.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 223
Artigo 16, frase introdutória

Se o nacional de um país terceiro que não 
preenche ou deixou de preencher as 
condições de entrada previstas no artigo 5.° 
da Convenção de Aplicação do Acordo de 
Schengen e estiver sujeito a uma decisão de 
regresso ou a uma medida de afastamento 
emitida por um Estado-Membro (“primeiro 
Estado-Membro”), for detido no território de 
outro Estado-Membro (“segundo 
Estado-Membro”), o segundo 
Estado-Membro pode tomar uma das 
seguintes medidas:

Se o nacional de um país terceiro que não 
preenche as condições de entrada previstas 
no artigo 5.° da Convenção de Aplicação do 
Acordo de Schengen e estiver sujeito a uma 
decisão de regresso ou a uma medida de 
afastamento emitida por um Estado-Membro 
(“primeiro Estado-Membro”), for detido no 
território de outro Estado-Membro 
(“segundo Estado-Membro”), o segundo 
Estado-Membro pode tomar uma das 
seguintes medidas:

Or. it

Alteração apresentada por Jean Lambert

Alteração 224
Artigo 16, alínea a)

(a) Reconhecer a decisão de regresso ou a 
medida de afastamento emitida pelo 
primeiro Estado-Membro e executar o 
afastamento, caso em que os 
Estados-Membros se compensarão 
mutuamente por qualquer desequilíbrio 
financeiro decorrente da operação, 
aplicando mutatis mutandis a Decisão 
2004/191/CE do Conselho; 

Suprimido
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Or. en

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 225
Artigo 16, alínea a)

a) Reconhecer a decisão de regresso ou a 
medida de afastamento emitida pelo 
primeiro Estado-Membro e executar o 
afastamento, caso em que os 
Estados-Membros se compensarão 
mutuamente por qualquer desequilíbrio 
financeiro decorrente da operação, aplicando 
mutatis mutandis a Decisão 2004/191/CE do 
Conselho;

a) Reconhecer, caso já tenha sido adoptada 
a decisão de reconhecimento mútuo das 
autorizações de residência entre os países 
da UE, a decisão de regresso ou a medida de 
afastamento emitida pelo primeiro 
Estado-Membro e executar o afastamento, 
caso em que os Estados-Membros se 
compensarão mutuamente por qualquer 
desequilíbrio financeiro decorrente da 
operação, aplicando mutatis mutandis a 
Decisão 2004/191/CE do Conselho;

Or. it

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 226
Artigo 17, parágrafo 2

A Comissão apresentará o seu primeiro 
relatório, o mais tardar, quatro anos após a 
data indicada no n.° 1 do artigo 18.°

A Comissão apresentará o seu primeiro 
relatório, o mais tardar, dois anos após a data 
indicada no n.° 1 do artigo 18.° e, em 
seguida, de dois em dois anos.

Or. fr

Justificação

Dada a importância da presente directiva e considerando o seu impacto junto de um grande 
número de pessoas, parece importante obter uma avaliação em prazos mais aproximados.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 227
Artigo 17, parágrafo 2 bis (novo)
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A Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia deveria prestar uma 
particular atenção ao respeito das 
disposições da presente directiva na sua 
aplicação pelos Estados-Membros da União 
Europeia.

Or. fr

Justificação

A questão do respeito dos direitos humanos e de diversas convenções internacionais está 
muito em jogo na presente directiva, pelo que merece toda a atenção da futura Agência 
Europeia dos Direitos Fundamentais.

Alteração apresentada por Adeline Hazan

Alteração 228
Artigo 17, parágrafo 2 ter (novo)

Os Estados-Membros deveriam chegar a 
acordo sobre a instituição de um provedor 
europeu, designado entre os deputados ao 
Parlamento Europeu, que seria 
encarregado da avaliar a forma como são 
efectivamente respeitadas as medidas de 
protecção garantidas na presente 
disposição.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros ganhariam em dotar-se de um provedor europeu, designado entre os 
Membros do Parlamento Europeu, que se assegurasse do total respeito, pelos Estados-
Membros, dos direitos fundamentais das pessoas afastadas.

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 229
Artigo 17, parágrafo 2 bis (novo)

Para efeitos de avaliação do impacto da 
política de regresso sobre as pessoas 
afectadas assim como sobre o país ou a 
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sociedade para onde essa pessoa regressa, 
cada regresso deve ser registado e 
monitorizado para fins estatísticos nos 
termos do [Regulamento …de …do 
Parlamento Europeu  e do Conselho 
relativo a estatísticas comunitárias sobre 
migração e protecção internacional].

Or. en

Alteração apresentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Alteração 230
Artigo 18, n° 1, parágrafo 1 (novo)

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar (vinte e quatro meses após a data da 
sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia). Comunicarão imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições e um 
quadro de correspondência das mesmas com 
as disposições da presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar (dezoito meses após a data da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia). Comunicarão imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições e um 
quadro de correspondência das mesmas com 
as disposições da presente directiva.

Or. en
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