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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
estatísticas comunitárias sobre migração e protecção internacional
(COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0375)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 285º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0279/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) O presente regulamento não cobre 
estimativas do número de pessoas que 
residem ilegalmente nos Estados-
Membros. Os Estados-Membros não 
deveriam fornecer quaisquer estimativas 
ou dados à Comissão (Eurostat) sobre os 
residentes ilegais, embora essas pessoas 
possam ser incluídas no cômputo da 
população em estudos.    

Justificação

Pela sua natureza, as residências ilegais não permitem dados estatísticos cientificamente 
  

1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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fundamentados. As estimativas estatísticas não são, portanto, viáveis. Assim, estes dados 
pertinentes, mas não seguros, não deveriam ser incluídos nas estatísticas comunitárias.

No entanto, não há qualquer problema se estes dados forem utilizados no cômputo da 
população, no âmbito de estudos.

Alteração 2
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) Na sua resolução sobre a 
aplicação da legislação no âmbito dos 
serviços financeiros, de 5 de Fevereiro 
de 2002, o Parlamento Europeu solicitou 
que o Parlamento e o Conselho tenham 
um papel equiparado no controlo da 
forma como a Comissão exerce a sua 
função executiva, a fim de ter em conta os 
poderes legislativos do Parlamento nos 
termos do artigo 251º do Tratado CE. Na 
declaração solene pronunciada, nesse 
mesmo dia, perante o Parlamento, pelo 
seu Presidente a Comissão apoiou este 
pedido. Em 11 de Dezembro de 2002, a 
Comissão propôs alterações à Decisão 
1999/468/CE (COM(2002)0719, alterado 
em 22.04.2004 (COM(2004)0324 final). O
Parlamento Europeu não considera que 
esta proposta salvaguarde os seus poderes 
legislativos. Na opinião do Parlamento 
Europeu, o Parlamento Europeu e o 
Conselho deveriam ter a oportunidade de 
avaliar a delegação de poderes de 
execução na Comissão dentro de um 
determinado prazo. É, portanto, adequado 
limitar o período durante o qual a 
Comissão pode adoptar medidas de 
execução.  

Alteração 3
Artigo 1, alínea b)

b) a nacionalidade e o país de nascimento 
das pessoas singulares com residência 
habitual no território dos 
Estados-Membros;

b) a nacionalidade e o país de nascimento 
das pessoas com residência habitual no 
território dos Estados-Membros;
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Justificação

O termo "singulares" não acrescenta qualquer informação adicional.  

Alteração 4
Artigo 2, nº 1, alínea a)

a) “residência habitual”, o local onde a 
pessoa usufrui habitualmente do seu 
período de descanso quotidiano, 
independentemente de ausências 
temporárias por motivos de lazer, férias, 
visitas a amigos e familiares, actividade 
profissional, tratamento médico ou 
peregrinação religiosa;

a) “residência habitual”, o local onde a 
pessoa usufrui habitualmente do seu 
período de descanso quotidiano, 
independentemente de ausências 
temporárias por motivos de lazer, férias, 
visitas a amigos e familiares, actividade 
profissional, tratamento médico ou 
peregrinação religiosa ou, se não for 
possível, o local de residência legal ou 
registada;

Justificação

O local de residência legal ou registada deveria poder ser utilizado como referência para 
países com recenseamentos da população, a fim de garantir a viabilidade da expressão 
"residência habitual".   

Alteração 5
Artigo 2, nº 1, alínea b)

b) “imigração”, a acção pela qual uma 
pessoa singular que residia habitualmente 
num Estado-Membro ou num país terceiro 
estabelece a sua residência habitual no 
território de um outro Estado-Membro por 
um período cuja duração real ou prevista é, 
no mínimo, de doze meses;

b) “imigração”, a acção pela qual uma 
pessoa que residia habitualmente num 
Estado-Membro ou num país terceiro 
estabelece a sua residência habitual no 
território de um outro Estado-Membro por 
um período cuja duração real ou prevista é, 
no mínimo, de doze meses;

(Esta alteração será aplicada em todo o 
texto. Caso seja aprovada, será necessário 
fazer as alterações correspondentes em 
todo o texto.) 

Justificação

O termo "singular" não acrescenta qualquer informação adicional.  

Alteração 6
Artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) "nacionalidade", a ligação jurídica 
específica entre uma pessoa e o seu 
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Estado, adquirida por nascimento ou por 
naturalização, na sequência de uma 
declaração, uma opção, um casamento ou 
outro meio, em conformidade com a 
legislação nacional. 

Justificação

Esta alteração destina-se a definir um termo-chave utilizado no presente regulamento. A 
definição é retirada das recomendações das Nações Unidas.  

Alteração 7
Artigo 2, nº 1, alínea c ter) (nova)

c ter) "país de nascimento", o país de 
residência (nas suas fronteiras actuais, se 
existentes) da mãe na altura do 
nascimento, ou, se não for possível, o país 
(nas suas fronteiras actuais, se existentes) 
em que o nascimento teve lugar;  

Justificação

A presente alteração destina-se a definir um termo-chave que é utilizado no presente 
regulamento; os países referidos deveriam ser considerados dentro das suas fronteiras 
actuais. Se tal não for possível, outras definições (tais como as fronteiras na altura do 
nascimento) poderão ser utilizadas. A definição é retirada das recomendações das Nações 
Unidas.   

Alteração 8
Artigo 2, nº 1, alínea m bis) (nova)

m bis) “fronteiras externas” as fronteiras 
externas conforme definidas no nº 2 do 
artigo 2º do Regulamento 562/2006/CE 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)1.
___________
1 JO L 105, de 13.4.2006, p. 1.

Justificação

Esta alteração pretende definir um termo-chave que é utilizado no presente regulamento. O 
regulamento referido contém o Código Comunitário relativo ao regime de passagem de 
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pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen). 

Alteração 9
Artigo 2, nº 1, alínea m ter) (nova)

m ter) "recusa de entrada a nacionais de 
países terceiros", a recusa de entrada a
nacionais de países terceiros nas 
fronteiras externas, dado não 
preencherem todas as condições de 
entrada estabelecidas no nº 1 do artigo 5º 
do Regulamento 562/2006/CE e não 
pertencerem às categorias de pessoas 
referidas no nº 4 do artigo 5º desse 
regulamento;

Justificação

Esta alteração pretende definir um termo-chave que é utilizado no presente regulamento. A 
definição foi aditada de acordo com a definição do CIREFI (Centro de Informação, Reflexão 
e Intercâmbio em matéria de passagem das fronteiras e imigração).

Alteração 10
Artigo 2, nº 1, alínea m quater) (nova)

m quater) "nacionais de países terceiros 
considerados residentes ilegais", 
nacionais de países terceiros que se 
encontram oficialmente no território de 
um Estado-Membro e não cumprem, ou 
deixaram de cumprir, as condições de 
estada ou residência nesse Estado-
Membro;

Justificação

Esta alteração pretende definir um termo-chave que é utilizado no presente regulamento. A 
definição baseia-se na definição contida no Código das Fronteiras Schengen. Como o artigo 
13º deste Código solicita o fornecimento de estatísticas sobre as recusas de entrada, mais à 
frente no texto do regulamento (artigo 5º) é feita uma ligação ao artigo 13º do Código. 

Alteração 11
Artigo 2, nº 1, alínea n)

n) “reinstalação”, a concessão, a nacionais 
de um país terceiro, de uma autorização de 
residência num determinado 
Estado-Membro, para fins de protecção 

n) “reinstalação”, a transferência de 
nacionais de um país terceiro ou de 
cidadãos com o estatuto de apátridas, com 
base numa avaliação das suas 
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internacional no quadro de um regime 
nacional ou comunitário de reinstalação.

necessidades de protecção internacional e 
numa solução duradoura, para um 
Estado-Membro onde lhes seja permitido 
residir com um estatuto jurídico seguro.

Justificação

Esta alteração visa clarificar a definição de um termo-chave utilizado no presente 
regulamento, na alínea h) do nº 2 do artigo 4º.

Alteração 12
Artigo 2, nº 2

2. Se for caso disso, as definições do n.º 1 
poderão ser adaptadas, em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 11.º.

Suprimido

Justificação

Se for caso disso as definições do nº 1 poderão ser adaptadas em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 11º.

Não há necessidade de uma disposição específica.

Alteração 13
Artigo 2, nº 3

3. Se for caso disso, para garantir a 
harmonização das estatísticas objecto do 
presente regulamento poderão ser 
adaptadas definições suplementares às 
previstas no n.º 1, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
11.º.

Suprimido

Justificação

Se for caso disso, para garantir a harmonização das estatísticas objecto do presente 
regulamento, poderão ser adaptadas definições suplementares às previstas no n.º 1, em 
conformidade com o procedimento referido no n.º 2 do artigo 11.º.

Não há necessidade de uma disposição específica.

Alteração 14
Artigo 2, nº 4

4. O facto de um ou mais dos actos 4. O facto de um ou mais dos actos 
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jurídicos a que se faz referência nas 
definições constantes do n.º 1 não serem 
vinculativos para um Estado-Membro, não 
isenta esse Estado-Membro da obrigação 
de fornecer as estatísticas abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

jurídicos a que se faz referência nas 
definições constantes do n.º 1 não serem 
vinculativos para um Estado-Membro, não 
isenta esse Estado-Membro da obrigação 
de utilizar as definições estabelecidas 
nesse número ao recolher, compilar e 
fornecer as estatísticas abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Justificação

Esta alteração visa tornar claro que as definições devem ser adoptadas apenas para as 
estatísticas recolhidas ao abrigo da presente legislação e que não visam alterar os 
procedimentos jurídicos e administrativos utilizados em países onde os actos legislativos 
correspondentes não são vinculativos.  

Alteração 15
Artigo 3, nº 1, alínea b)

b) emigrantes que saem do território do 
Estado-Membro, de acordo com as 
seguintes desagregações:

b) emigrantes que saem do território do 
Estado-Membro, de acordo com as
desagregações por nacionalidade, idade, 
sexo e país da anterior residência 
habitual:

i) nacionalidade, por idade e sexo;
ii) país de nascimento, por idade e sexo;
iii) país da futura residência habitual, por 
idade e sexo;

Justificação

Dada a falta de informação disponível sobre emigrantes, não se justifica desdobrar o artigo 
em três alíneas.

Alteração 16
Artigo 3, nº 1, alínea c), introdução

c) pessoas singulares que possuem a sua 
residência habitual no território do 
Estado-Membro, de acordo com as 
seguintes desagregações:

c) pessoas que possuem a sua residência 
habitual no território do Estado-Membro, 
no final do período de referência de 
acordo com as seguintes desagregações:
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Justificação

Não é fornecida qualquer informação adicional com o termo "singulares".

"No final do período de referência" é aditado para clarificar a data de referência destes 
dados stock.  

Alteração 17
Artigo 3, nº 1, alínea d)

d) pessoas singulares que adquiriram a 
nacionalidade do Estado-Membro após 
terem sido nacionais de um outro
Estado-Membro ou de um país terceiro ou 
possuírem o estatuto de apátridas, com 
desagregação por idade e sexo e pela sua 
anterior nacionalidade, ou, se for caso 
disso, pelo seu anterior estatuto de 
apátrida.

d) pessoas que tenham a sua residência 
habitual no território do Estado-Membro e 
tenham adquirido a nacionalidade desse 
Estado-Membro durante o ano de 
referência após terem sido nacionais de 
um outro Estado-Membro ou de um país 
terceiro ou possuírem o estatuto de 
apátridas, com desagregação por idade e 
sexo e pela sua anterior nacionalidade, ou, 
se for caso disso, pelo seu anterior estatuto 
de apátrida.

Justificação

Não é fornecida qualquer informação adicional com o termo "singulares".

A frase "tenham a sua residência habitual ..." é acrescentada para clarificar que só as 
naturalizações de pessoas que vivem no Estado-Membro são relevantes para estatísticas 
demográficas dos Estados-Membros (excluindo, consequentemente, as naturalizações de 
pessoas que vivem no estrangeiro).

"Durante o ano de referência" é acrescentado para clarificar que se trata de dados fluxo e 
não de dados stock.  

Alteração 18
Artigo 3, nº 2

2. As estatísticas referidas no n.º 1 dirão 
respeito a períodos de referência de um ano 
civil e serão fornecidas à Comissão 
(Eurostat) no prazo de dez meses a contar 
do final do ano de referência. O primeiro 
ano de referência será 2006.

2. As estatísticas referidas no n.º 1 dirão 
respeito a períodos de referência de um ano 
civil e serão fornecidas à Comissão 
(Eurostat) no prazo de dez meses a contar 
do final do ano de referência. O primeiro 
ano de referência será 2007.
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Justificação

Não é realista fazer de 2006 o primeiro ano de referência. 2007 é mais racional. 

Alteração 19
Artigo 4, nº 1, alínea a)

a) pessoas que apresentaram um pedido de 
protecção internacional ou que estão 
incluídas num pedido desta natureza como 
membros da família;

a) pessoas que apresentaram um pedido de 
protecção internacional ou que estão 
incluídas num pedido desta natureza como 
membros da família durante o período de 
referência;

Justificação

A expressão "durante o período de referência" foi acrescentada para tornar claro que se 
pedem dados fluxo e não dados stock.

Alteração 20
Artigo 4, nº 1, alínea b)

b) pessoas abrangidas por pedidos de 
protecção internacional que se encontram 
em fase de análise pelas autoridades 
nacionais responsáveis no final do período 
de referência;

b) pessoas que sejam objecto de pedidos de 
protecção internacional que se encontram 
em fase de análise pelas autoridades 
nacionais responsáveis no final do período 
de referência;

Justificação

As estatísticas sobre o número de pessoas que apresentaram um pedido de protecção 
internacional já são abrangidas pelo artigo 8º.

Alteração 21
Artigo 4, nº 1, alínea c)

c) decisões de primeira instância de 
indeferimento dos pedidos de protecção 
internacional, incluindo decisões que 
declarem os pedidos inadmissíveis ou sem 
fundamento;

Suprimida

Justificação

Este parágrafo é transferido para um novo número 1 bis, com alíneas de a) a e), exigindo 
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apenas fornecimentos de dados trimestralmente, dado que o anterior modus operandi de 
recolha e transmissão de dados já não é aplicável devido a razões técnicas.

Alteração 22
Artigo 4, nº 1, alínea d)

d) decisões de primeira instância de 
concessão ou retirada do estatuto de 
refugiado;

Suprimida

Justificação

Este parágrafo é transferido para um novo número 1 bis, com alíneas de a) a e), exigindo 
apenas fornecimentos de dados trimestralmente, dado que o anterior modus operandi de 
recolha e transmissão de dados já não é aplicável devido a razões técnicas.

Alteração 23
Artigo 4, nº 1, alínea e)

e) decisões de primeira instância de 
concessão ou retirada do estatuto de 
protecção subsidiária;

Suprimida

Justificação

Este parágrafo é transferido para um novo número 1 bis, com alíneas de a) a e), exigindo 
apenas fornecimentos de dados trimestralmente, dado que o anterior modus operandi de 
recolha e transmissão de dados já não é aplicável devido a razões técnicas.

Alteração 24
Artigo 4, nº 1, alínea f)

f) decisões de primeira instância de 
concessão ou retirada de uma protecção 
temporária;

Suprimida

Justificação

Este parágrafo é transferido para um novo número 1 bis, com alíneas de a) a e), exigindo 
apenas fornecimentos de dados trimestralmente, dado que o anterior modus operandi de 
recolha e transmissão de dados já não é aplicável devido a razões técnicas.

Alteração 25
Artigo 4, nº 1, alínea g)

g) outras decisões de primeira instância 
de concessão, indeferimento ou retirada 

Suprimida
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de uma autorização de estada por razões 
humanitárias ou outros motivos ao abrigo 
da legislação nacional;

Justificação

Este parágrafo é transferido para um novo número 1 bis, com alíneas de a) a e), exigindo 
apenas fornecimentos de dados trimestralmente, dado que o anterior modus operandi de 
recolha e transmissão de dados já não é aplicável devido a razões técnicas.

Alteração 26
Artigo 4, nº 1, alínea h)

h) pedidos de protecção internacional 
retirados.

h) pedidos de protecção internacional 
retirados durante o período de referência.

Justificação

A presente alteração contém uma descrição mais precisa dos dados necessários.

Alteração 27
Artigo 4, nº 1, parágrafo 2

Estas estatísticas serão desagregadas por 
idade e por sexo, e pela nacionalidade das 
pessoas em causa. Dirão respeito a 
períodos de referência de um mês e serão 
fornecidas à Comissão (Eurostat) no prazo 
de dois meses a contar do final do mês de 
referência. O primeiro mês de referência 
será Janeiro de 2006.

Estas estatísticas serão desagregadas por 
idade e por sexo, e pela nacionalidade das 
pessoas em causa. Dirão respeito a 
períodos de referência de um mês e serão 
fornecidas à Comissão (Eurostat) no prazo 
de dois meses a contar do final do mês de 
referência. O primeiro mês de referência 
será Janeiro de 2007.

Justificação

Não é realista fazer de 2006 o primeiro ano de referência. 2007 é mais racional.

Alteração 28
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis.  Os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão (Eurostat) estatísticas sobre o 
número de:
(a) pessoas abrangidas por decisões de 
primeira instância de indeferimento dos 
pedidos de protecção internacional, 
incluindo decisões que declarem os 
pedidos inadmissíveis ou sem 
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fundamento, tomadas por entidades 
administrativas ou judiciais durante o 
período de referência.
(b) pessoas abrangidas por decisões de 
primeira instância de concessão ou 
retirada do estatuto de refugiado, tomadas 
por entidades administrativas ou judiciais 
durante o período de referência.
(c) pessoas abrangidas por decisões de 
primeira instância de  concessão ou 
retirada do estatuto de protecção 
subsidiária, tomadas por entidades 
administrativas ou judiciais durante o 
período de referência.
(d) pessoas abrangidas por decisões de 
primeira instância de  concessão ou 
retirada de uma protecção temporária, 
tomadas por entidades administrativas ou 
judiciais durante o período de referência.
(e) pessoas abrangidas por outras decisões 
de primeira instância de concessão, 
indeferimento ou retirada de uma 
autorização de estada por razões 
humanitárias ao abrigo da legislação 
nacional no que respeita à protecção 
internacional, decisões essas tomadas por 
entidades administrativas ou judiciais 
durante o período de referência.
Estas estatísticas serão desagregadas por 
idade e por sexo, e pela nacionalidade das 
pessoas em questão. Dirão respeito a 
períodos de referência de três meses e 
serão transmitidas à Comissão (Eurostat) 
no prazo de dois meses a contar do final 
do período de referência. O primeiro 
período de referência será de Janeiro a 
Março de 2008.

Justificação

Este número teve de ser criado a fim de estabelecer que determinados grupos especiais de 
dados sejam fornecidos trimestralmente, dado que o anterior modus operandi de recolha e 
transmissão de dados já não é aplicável devido a razões técnicas.

A expressão "as pessoas abrangidas por" foi acrescentada para os casos em que se 
solicitavam dados sobre decisões, para que os dados se referissem a pessoas e não a 
processos/decisões.
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Alteração 29
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) requerentes de protecção internacional 
que as autoridades nacionais competentes 
considerem como menores não 
acompanhados;

a) requerentes de protecção internacional 
que as autoridades nacionais competentes 
considerem como menores não 
acompanhados durante o período de 
referência;

Justificação

Acrescentou-se a expressão "durante o período de referência" para tornar claro que se 
solicitam dados fluxo e não dados stock.

Alteração 30
Artigo 4, nº 2, alínea b)

b) decisões de indeferimento dos pedidos 
de protecção internacional, incluindo 
decisões que declarem os pedidos 
inadmissíveis ou sem fundamento, 
adoptadas pelas entidades administrativas 
ou judiciais no âmbito de um procedimento 
de recurso ou de revisão;

b) pessoas abrangidas por decisões finais
de indeferimento dos pedidos de protecção 
internacional, incluindo decisões que 
declarem os pedidos inadmissíveis ou sem 
fundamento, adoptadas pelas entidades 
administrativas ou judiciais no âmbito de 
um procedimento de recurso ou de revisão
durante o período de referência;

Justificação

A palavra "finais" foi acrescentada para tornar claro que decisões prévias ou intercalares 
não serão incluídas nas estatísticas.

Acrescentou-se a expressão "durante o período de referência" para tornar claro que se 
solicitam dados fluxo e não dados stock.

A expressão "as pessoas abrangidas por" foi acrescentada para os casos em que se 
solicitavam dados sobre decisões, para que os dados se referissem a pessoas e não a 
processos/decisões.

Alteração 31
Artigo 4, nº 2, alínea c)

c) decisões de concessão ou de retirada do 
estatuto de refugiado adoptadas pelas 
entidades administrativas ou judiciais no 
âmbito de um procedimento de recurso ou 
de revisão;

c) pessoas abrangidas por decisões finais
de concessão ou de retirada do estatuto de 
refugiado adoptadas pelas entidades 
administrativas ou judiciais no âmbito de 
um procedimento de recurso ou de revisão
durante o período de referência;
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Justificação

A palavra "finais" foi acrescentada para tornar claro que decisões prévias ou intercalares 
não serão incluídas nas estatísticas.

Acrescentou-se a expressão "durante o período de referência" para tornar claro que se 
solicitam dados fluxo e não dados stock.

A expressão "as pessoas abrangidas por" foi acrescentada para os casos em que se 
solicitavam dados sobre decisões, para que os dados se referissem a pessoas e não a 
processos/decisões.

Alteração 32
Artigo 4, nº 2, alínea d)

d) decisões de concessão ou de retirada do 
estatuto de protecção subsidiária adoptadas 
pelas entidades administrativas ou judiciais 
no âmbito de um procedimento de recurso 
ou de revisão;

d) pessoas abrangidas por decisões finais
de concessão ou de retirada do estatuto de 
refugiado adoptadas pelas entidades 
administrativas ou judiciais no âmbito de 
um procedimento de recurso ou de revisão 
durante o período de referência;

Justificação

A palavra "finais" foi acrescentada para tornar claro que decisões prévias ou intercalares 
não serão incluídas nas estatísticas.

Acrescentou-se a expressão "durante o período de referência" para tornar claro que se 
solicitam dados fluxo e não dados stock.

A expressão "as pessoas abrangidas por" foi acrescentada para os casos em que se 
solicitavam dados sobre decisões, para que os dados se referissem a pessoas e não a 
processos/decisões.

Alteração 33
Artigo 4, nº 2, alínea e)

e) decisões de concessão ou de retirada do 
estatuto de protecção temporária adoptadas 
pelas entidades administrativas ou judiciais 
no âmbito de um procedimento de recurso 
ou de revisão;

e) pessoas abrangidas por decisões finais
de concessão ou de retirada do estatuto de 
refugiado adoptadas pelas entidades 
administrativas ou judiciais no âmbito de 
um procedimento de recurso ou de revisão 
durante o período de referência;

Justificação

A palavra "finais" foi acrescentada para tornar claro que decisões prévias ou intercalares 
não serão incluídas nas estatísticas.
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Acrescentou-se a expressão "durante o período de referência" para tornar claro que se 
solicitam dados fluxo e não dados stock.

A expressão "as pessoas abrangidas por" foi acrescentada para os casos em que se 
solicitavam dados sobre decisões, para que os dados se referissem a pessoas e não a 
processos/decisões.

Alteração 34
Artigo 4, nº 2, alínea f)

f) outras decisões de concessão, 
indeferimento ou retirada de uma 
autorização de estada por razões 
humanitárias ou outros motivos ao abrigo 
da legislação nacional, adoptadas pelas 
entidades administrativas ou judiciais no 
âmbito de um procedimento de recurso ou 
de revisão;

f) pessoas abrangidas por outras decisões 
finais de concessão, ou retirada de uma 
autorização de estada por razões 
humanitárias ao abrigo da legislação 
nacional respeitante à protecção 
internacional durante o período de 
referência, adoptadas pelas entidades 
administrativas ou judiciais no âmbito de 
um procedimento de recurso ou de revisão;

Justificação

A palavra "finais" foi acrescentada para tornar claro que decisões prévias ou intercalares 
não serão incluídas nas estatísticas.

A expressão "respeitante à protecção internacional" foi incluída para especificar que só as 
autorizações de estada por razões humanitárias no contexto da protecção internacional são 
abrangidas por estas alíneas e não autorizações de residência por outras razões 
humanitárias, que são abrangidas pelo artigo 6º. 

Acrescentou-se a expressão "durante o período de referência" para tornar claro que se 
solicitam dados fluxo e não dados stock.

A expressão "as pessoas abrangidas por" foi acrescentada para os casos em que se 
solicitavam dados sobre decisões, para que os dados se referissem a pessoas e não a 
processos/decisões.

Alteração 35
Artigo 4, nº 2, alínea g)

g) pedidos e transferências abrangidos 
pelos Regulamento (CE) n.º 343/2003 e 
Regulamento (CE) n.º 1560/2003 da 
Comissão1

Suprimido

1 JO L 222, de 5.9.2003, p. 3
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Justificação

Os dados de Dublim, como são bastante específicos e diferentes dos restantes dados, são 
transferidos para um novo parágrafo.

Alteração 36
Artigo 4, nº 2, alínea h)

h) pessoas seleccionadas para fins de 
reinstalação no Estado-Membro.

h) pessoas a quem tenha sido concedida 
autorização de residência no 
Estado-Membro, no quadro de um regime 
nacional ou comunitário de reinstalação 
durante o período de referência, caso esse 
tipo de regime seja aplicado no Estado-
Membro.

Justificação

A presente alteração apresenta uma descrição mais concreta dos dados necessários. Uma 
definição de "reinstalação" é dada na alínea n) do nº 1 do artigo 2º. Acrescenta-se "caso esse 
tipo de regime seja aplicado no Estado-Membro" para tornar explícito que só os países onde 
essa política seja aplicada é que deveriam fornecer os dados.

Alteração 37
Artigo 4, nº 2, último parágrafo

Estas estatísticas serão desagregadas por 
idade e por sexo, e pela nacionalidade das 
pessoas em causa. Dirão respeito a 
períodos de referência de um ano civil e 
serão fornecidas à Comissão (Eurostat) no 
prazo de três meses a contar do final do 
ano de referência. O primeiro ano de 
referência será 2006.

Estas estatísticas serão desagregadas por 
idade e por sexo, e pela nacionalidade das 
pessoas em causa. Dirão respeito a 
períodos de referência de um ano civil e 
serão fornecidas à Comissão (Eurostat) no 
prazo de três meses a contar do final do 
ano de referência. O primeiro ano de 
referência será 2007.

Justificação

Não é realista fazer de 2006 o primeiro ano de referência. 2007 é mais racional.

Alteração 38
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão (Eurostat) as seguintes 
estatísticas relacionadas com a aplicação 
do Regulamento (CE) nº 343/2003 e do
Regulamento (CE) nº 1560/20031:
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a) o número de pedidos de readmissão ou 
de admissão de requerentes de asilo,
b) as disposições em que se baseiam os 
pedidos referidos na alínea a),
c) as decisões tomadas em resposta aos 
pedidos referidos na alínea a),
d) o número de transferências decorrentes 
das decisões referidas na alínea c),
e) o número de pedidos de informações,
Estas estatísticas dirão respeito a períodos 
de referência de um ano civil e serão 
fornecidas à Comissão (Eurostat) no 
prazo de três meses a contar do final do 
ano de referência. O primeiro ano de 
referência será 2008.
_________
1 Regulamento (CE) nº 1560/2003 da Comissão, de
2 de Setembro de 2003, relativo às modalidades de 
aplicação do Regulamento (CE) nº 343/2003 do 
Conselho, que estabelece os critérios e 
mecanismos de determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de asilo 
apresentado num dos Estados-Membros por um 
nacional de um país terceiro (JO L 222, 5.9.2003, 
p. 3).

Justificação

Como os dados de Dublim são bastante específicos e diferentes dos restantes dados, são 
transferidos para este novo número.

Faz sentido manter os detalhes dos dados de Dublim no presente regulamento, com apenas 
algumas adaptações. Estas adaptações são agora tidas em conta neste novo número do artigo 
4º.    

Alteração 39
Artigo 5, nº 2

2. As estatísticas referidas no n.º 1 dirão 
respeito a períodos de referência de um ano 
civil e serão fornecidas à Comissão 
(Eurostat) no prazo de três meses a contar 
do final do ano de referência. O primeiro 
ano de referência será 2006.

2. As estatísticas referidas no n.º 1 dirão 
respeito a períodos de referência de um ano 
civil e serão fornecidas à Comissão 
(Eurostat) no prazo de três meses a contar 
do final do ano de referência. O primeiro 
ano de referência será 2007.
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Justificação

Não é realista fazer de 2006 o primeiro ano de referência. 2007 é mais racional.

Alteração 40
Artigo 6, nº 1, alínea a), ponto (iii)

iii) autorizações válidas na data de 
referência (número de autorizações 
emitidas, não revogadas nem caducadas), 
desagregadas por nacionalidade, por 
motivo para a emissão da autorização e por 
prazo de validade desta última;

iii) autorizações válidas no final do 
período de referência (número de 
autorizações emitidas, não revogadas nem 
caducadas), desagregadas por 
nacionalidade, por motivo para a emissão 
da autorização e por prazo de validade 
desta última;

Justificação

Como os dados referidos no ponto iii) da alínea a) do nº 1 e na alínea b) do nº 1 são dados 
stock, é necessária uma especificação da data de referência.

Alteração 41
Artigo 6, nº 1, alínea b)

b) o número de residentes de longa 
duração, com desagregação por 
nacionalidade.

b) o número de residentes de longa 
duração, no final do período de referência
com desagregação por nacionalidade.

Justificação

Esta alteração refere-se explicitamente ao número de pessoas e não ao número de actos 
administrativos.

Alteração 42
Artigo 6, nº 3

3. As estatísticas referidas no n.º 1 dirão 
respeito a períodos de referência de um ano 
civil e serão fornecidas à Comissão 
(Eurostat) no prazo de seis meses a contar 
do final do ano de referência. O primeiro 
ano de referência será 2006.

3. As estatísticas referidas no n.º 1 dirão 
respeito a períodos de referência de um ano 
civil e serão fornecidas à Comissão 
(Eurostat) no prazo de seis meses a contar 
do final do ano de referência. O primeiro 
ano de referência será 2007.

Justificação

Não é realista fazer de 2006 o primeiro ano de referência. 2007 é mais racional.

Alteração 43
Artigo 7, nº 1
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1. Os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão (Eurostat) estatísticas sobre o 
número de nacionais de países terceiros 
que regressam aos seus países de origem 
ou de trânsito, ou a outro país terceiro, a 
título voluntário ou por imposição, na 
sequência de uma decisão administrativa 
ou judicial ou de um acto legislativo que 
imponha a obrigação de regresso, com 
desagregação por idade e por sexo e por 
nacionalidade das pessoas que 
empreendem o regresso.

1. Os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão (Eurostat) estatísticas sobre:

a) o número de nacionais de países 
terceiros que se encontram ilegalmente no 
território do Estado-Membro e que estão 
sujeitos a uma decisão administrativa ou 
judicial ou a um acto legislativo que refira 
ou declare que a sua estada é ilegal e lhes 
imponha a obrigação de abandonar o 
território do Estado-Membro, com 
desagregação por nacionalidade das 
pessoas em questão;
b) o número de nacionais de países 
terceiros que tenham, efectivamente, 
abandonado o território do Estado-
Membro na sequência de uma decisão 
administrativa ou judicial ou de um acto 
legislativo conforme referido na alínea a), 
com desagregação por nacionalidade das 
pessoas em questão; 

Justificação

O texto actual solicita apenas dados sobre o número de imigrantes ilegais que regressaram
efectivamente aos seus países. Este texto deveria ser mantido (aparece como alínea b) do nº 1 
do artigo 7º).

No entanto, são também necessários dados sobre o número das decisões de repatriamento. 
São solicitados ao abrigo da proposta de um Fundo de Regresso (COM(2005)123), a fim de 
se calcular a distribuição de fundos entre os Estados-Membros. Estes dados serão solicitados 
num futuro próximo aos Estados-Membros, pelo que é aconselhável incluí-los no presente 
regulamento.

As desagregações por idade e por sexo foram suprimidas do artigo 7º e só serão introduzidas 
através de medidas de aplicação nos termos das condições referidas no artigo 8º e do 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 11º, porque não se encontram geralmente disponíveis 
e não são de elevada prioridade.
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Alteração 44
Artigo 7, nº 2

2. As estatísticas referidas no n.º 1 dirão
respeito a períodos de referência de um ano 
civil e serão fornecidas à Comissão 
(Eurostat) no prazo de três meses a contar 
do final do ano de referência. O primeiro 
ano de referência será 2006.

2. As estatísticas referidas no n.º 1 dirão 
respeito a períodos de referência de um ano 
civil e serão fornecidas à Comissão 
(Eurostat) no prazo de três meses a contar 
do final do ano de referência. O primeiro 
ano de referência será 2007.

Justificação

Não é realista fazer de 2006 o primeiro ano de referência. 2007 é mais racional.

Alteração 45
Artigo 7, nº 2 bis (novo)

2 bis. As estatísticas referidas no nº 1 não 
incluirão nacionais de países terceiros 
transferidos de um Estado-Membro para 
outro ao abrigo do mecanismo 
estabelecido no Regulamento (CE) nº 
343/2003 e no Regulamento (CE) nº 
1560/2003.

Justificação

As pessoas transferidas ao abrigo da legislação de Dublim são especificamente excluídas das 
estatísticas de regresso.

Alteração 46
Artigo 8, nº 1, alínea a)

a) estatísticas exigidas ao abrigo do artigo 
3.º:

Suprimido

i) situação em matéria de emprego;
ii) profissão;
iii) sector de actividade;
iv) nível de instrução e formação;
v) ano da chegada inicial;

Justificação

Seria desejável que, no futuro, houvesse uma recolha e transmissão de dados relativos à 
educação e à formação. No entanto, estes dados não se encontram actualmente disponíveis 
na maior parte dos Estados-Membros. Teriam de ser abertas e utilizadas novas fontes de 
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dados. No entanto, o presente regulamento deveria levar a uma harmonização de fontes de 
dados e de dados já existentes. No que respeita a diferentes factores, não apenas puramente 
técnicos, deveriam ser recolhidos outros dados a nível europeu numa fase ulterior. Como 
muitos Estados-Membros manifestaram grandes preocupações relativamente à 
disponibilidade dos dados adicionais solicitados, propõe-se uma supressão completa desses 
dados.  

Alteração 47
Artigo 8, nº 1, alínea b)

b) estatísticas exigidas ao abrigo das
alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 3.º:

Suprimido

região da residência habitual actual;

Justificação

Seria desejável que, no futuro, houvesse uma recolha e transmissão de dados relativos à 
educação e à formação. No entanto, estes dados não se encontram actualmente disponíveis 
na maior parte dos Estados-Membros. Teriam de ser abertas e utilizadas novas fontes de 
dados. No entanto, o presente regulamento deveria levar a uma harmonização de fontes de 
dados e de dados já existentes. No que respeita a diferentes factores, não apenas puramente 
técnicos, deveriam ser recolhidos outros dados a nível europeu numa fase ulterior. Como 
muitos Estados-Membros manifestaram grandes preocupações relativamente à 
disponibilidade dos dados adicionais solicitados, propõe-se uma supressão completa desses 
dados.

Alteração 48
Artigo 8, nº 1, alínea c), pontos i) a iii)

i) número de pessoas a que a decisão 
administrativa diz respeito;

i) número de pessoas a que o pedido ou a 
decisão administrativa diz respeito;

ii) categoria de protecção solicitada; ii) categoria de protecção solicitada;
iii) ano de apresentação do pedido; iii) ano de apresentação do pedido;

iii bis) número de pessoas abrangidas pelo 
pedido, pela decisão e pela transferência 
no que respeita à aplicação do 
Regulamento (CE) nº 343/2003 e pelo 
Regulamento (CE) nº 1560/2003.

Justificação

Esta alteração visa prever desagregações pelo número de pessoas abrangidas pelos pedidos, 
decisões e transferências ao abrigo do processo de Dublim.

Alteração 49
Artigo 8, nº 1, alínea e), pontos ii) e iii)
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ii) profissão; Suprimido
iii) actividade económica;

Justificação

Seria desejável que, no futuro, houvesse uma recolha e transmissão de dados relativos à 
educação e à formação. No entanto, estes dados não se encontram actualmente disponíveis 
na maior parte dos Estados-Membros. Teriam de ser abertas e utilizadas novas fontes de 
dados. No entanto, o presente regulamento deveria levar a uma harmonização de fontes de 
dados e de dados já existentes. No que respeita a diferentes factores, não apenas puramente 
técnicos, deveriam ser recolhidos outros dados a nível europeu numa fase ulterior. Como 
muitos Estados-Membros manifestaram grandes preocupações relativamente à 
disponibilidade dos dados adicionais solicitados, propõe-se uma supressão completa desses 
dados.

Alteração 50
Artigo 8, nº 1, alínea f), última parte

motivo do regresso. i) motivo da decisão ou do acto que impõe 
uma obrigação de partir.
ii) idade 
iii) sexo

Justificação

"A decisão ou acto de impor uma obrigação de partir" em vez de "regresso" justifica-se com 
as alterações introduzidas no artigo 7º.

As desagregações por idade e por sexo foram suprimidas do artigo 7º e só serão introduzidas 
por medidas de aplicação nos termos das condições referidas no artigo 8º e no âmbito do 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 11º, porque não se encontram geralmente 
disponíveis e não têm uma prioridade elevada. 

Alteração 51
Artigo 8, nº 2

2. Ao decidir o eventual estabelecimento
de desagregações suplementares em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
analisará a necessidade desta informação 
para a elaboração e o acompanhamento das 
políticas comunitárias e terá em 
consideração a disponibilidade das fontes 
de dados adequadas.

2. Ao decidir a eventual exigência de 
desagregações suplementares, a Comissão 
analisará a necessidade desta informação 
para a elaboração e o acompanhamento das 
políticas comunitárias e terá em 
consideração a disponibilidade das fontes 
de dados adequadas e os custos envolvidos.
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Justificação

A presente alteração visa tornar explícito que a decisão relativamente a desagregações 
suplementares terá em conta os custos respectivos.

Alteração 52
Artigo 8, nº 3 bis (novo)

3 bis) Negociações sobre outras 
desagregações que possam ser necessárias 
para a aplicação dos artigos 3º a 7º serão 
iniciadas até ...*.
____________
* Dois anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Justificação

A presente alteração visa tornar explícito que a decisão relativamente a desagregações 
suplementares terá em conta as necessidades políticas da União Europeia.

Alteração 53
Artigo 9, nº 2

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão (Eurostat) as fontes de dados 
utilizadas, as razões subjacentes à escolha 
dessas fontes e os efeitos que as fontes 
seleccionadas terão na qualidade das 
estatísticas.

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão (Eurostat) as fontes de dados 
utilizadas, as razões subjacentes à escolha 
dessas fontes e os efeitos que as fontes 
seleccionadas terão na qualidade das 
estatísticas, e manterão a Comissão 
(Eurostat) informada das alterações nesse 
domínio. 

Justificação

Esta alteração visa especificar que os Estados-Membros Transmitirão à Comissão as fontes 
de dados logo no início e, posteriormente, actualizá-las-ão, se necessário.  

Alteração 54
Artigo 10, frase introdutória

As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento, que incluem 
medidas de adaptação à evolução 
económica e técnica, serão adoptadas nos 
termos do procedimento previsto no n.º 2 
do artigo 11.º. Estas medidas incluirão, 

As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento, que incluem 
medidas de adaptação à evolução 
económica e técnica, serão adoptadas nos 
termos do procedimento previsto no n.º 2 
do artigo 11.º. Estas medidas incluirão:
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nomeadamente:

Justificação

Esta alteração visa garantir que a lista de medidas enumeradas da alínea a) à alínea e) seja 
exaustiva.

Alteração 55
Artigo 10, alínea a)

a) a adaptação das definições e a adopção 
de definições suplementares, tal como 
previsto no artigo 2.º;

Suprimida

Justificação

Para acompanhar as alterações ao nº 2 do artigo 2º.

Alteração 56
Artigo 11, nº 2

2. Sempre que for feita referência ao 
presente número, aplicar-se-á o 
procedimento de regulamentação previsto 
nos artigos 5.º e 7.º da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8.º.
O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.

2. O Comité aprovará o seu regulamento 
interno.

Justificação

O direito de o Conselho, enquanto legislador, delegar parte das suas competências de 
execução na Comissão foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça Europeu desde 1970 
(acórdão Köster, processo 25/70). O acórdão do Tribunal de Justiça determina igualmente 
que essa delegação deve especificar os princípios e as condições do seu exercício (como a 
criação de comités compostos por representantes dos Estados-Membros, encarregados de 
assistir a Comissão) e, eventualmente, o direito de o Conselho se pronunciar, no quadro da 
delegação legislativa, contra um acto proposto pela Comissão (call back).

Estes princípios foram integrados no artigo 202° do Tratado CE. Contudo, ao dar aplicação 
ao artigo 202º (na Decisão 1999/468/CE relativa à comitologia), o Conselho "esqueceu-se" 
de reconhecer ao Parlamento Europeu o mesmo direito de avocação relativamente aos actos 
adoptados em co-decisão.

Para beneficiar desse direito, o Parlamento Europeu deveria integrá-lo na decisão inicial 
que prevê a delegação de competências de execução. É este o objectivo das alterações ao 
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artigo 11º. Em vez de fazerem referência aos artigos da Decisão 1999/468/CE, as alterações 
reproduzem o respectivo conteúdo no que se refere ao papel do Conselho e propõem 
prerrogativas semelhantes para o Parlamento (incluindo o direito de se pronunciar contra 
um acto proposto).

Alteração 57
Artigo 11, nº 3

3. O Comité aprovará o seu regulamento 
interno.

3. Sempre que o presente regulamento
sujeitar  a adopção das medidas de
execução a determinados requisitos
processuais, o representante da Comissão 
apresenta ao Comité e ao Parlamento 
Europeu um projecto de medidas de 
execução.
O Comité dá parecer sobre esse projecto 
num prazo que o presidente pode fixar em 
função da urgência da questão e que não 
pode ser inferior a um mês. O parecer 
será emitido pela maioria prevista no nº 2 
do artigo 205º do Tratado. Os votos dos 
representantes dos Estados-Membros no 
Comité são ponderados nos termos desse 
artigo. O presidente não vota.
3 bis. A Comissão aprovará as medidas 
projectadas se forem conformes com o 
parecer do Comité e se, entretanto, não 
tiverem sido formuladas objecções pela 
comissão competente do Parlamento 
Europeu.
3 ter. Se as medidas projectadas não 
forem conformes com o parecer do 
Comité, ou na falta de parecer, ou ainda 
se tiverem sido formuladas objecções pela 
comissão competente do Parlamento 
Europeu, a Comissão apresentará 
imediatamente ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu uma proposta 
relativa às medidas a tomar. 
3 quater. Se, no prazo de três meses a 
contar da data da comunicação, a 
proposta não tiver sido rejeitada pelo 
Parlamento Europeu, por maioria 
absoluta dos seus membros, ou pelo 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, será aprovada pela Comissão. 
Caso contrário, a Comissão apresentará 
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uma proposta alterada ou uma proposta 
legislativa com base no Tratado.
3 quinquies. Sem prejuízo de quaisquer 
medidas de execução já adoptadas, no 
termo de um prazo de dois anos a contar 
da data de adopção da presente directiva 
e, o mais tardar, em 1 de Abril de 2008, 
será suspensa a execução das suas 
disposições que determinam a adopção de 
regras, alterações e decisões de carácter 
técnico, nos termos do nº 2. Sob proposta 
da Comissão, o Parlamento Europeu e o 
Conselho podem prorrogar a vigência das 
disposições em questão nos termos do
disposto no artigo 251º do Tratado, 
devendo, para esse efeito, proceder à sua 
revisão antes do termo do prazo ou da 
data acima referidos.

Justificação

O direito de o Conselho, enquanto legislador, delegar parte das suas competências de 
execução na Comissão foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça Europeu desde 1970 
(acórdão Köster, processo 25/70). O acórdão do Tribunal de Justiça determina igualmente 
que essa delegação deve especificar os princípios e as condições do seu exercício (como a 
criação de comités compostos por representantes dos Estados-Membros, encarregados de 
assistir a Comissão) e, eventualmente, o direito de o Conselho se pronunciar, no quadro da 
delegação legislativa, contra um acto proposto pela Comissão (call back).

Estes princípios foram integrados no artigo 202° do Tratado CE. Contudo, ao dar aplicação 
ao artigo 202º (na Decisão 1999/468/CE relativa à comitologia), o Conselho "esqueceu-se" 
de reconhecer ao Parlamento Europeu o mesmo direito de avocação relativamente aos actos 
adoptados em co-decisão.

Para beneficiar desse direito, o Parlamento Europeu deveria integrá-lo na decisão inicial 
que prevê a delegação de competências de execução. É este o objectivo das alterações ao 
artigo 11º. Em vez de fazerem referência aos artigos da Decisão 1999/468/CE, as alterações 
reproduzem o respectivo conteúdo no que se refere ao papel do Conselho e propõem 
prerrogativas semelhantes para o Parlamento (incluindo o direito de se pronunciar contra 
um acto proposto).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A competência da Comunidade nos domínios da imigração e asilo foi consagrada com a 
entrada em vigor do Tratado de Amesterdão em 1 de Maio de 1999, nomeadamente no novo 
Título IV do Tratado alterado que institui a Comunidade Europeia (artigo 63º TCE1). Desde 
então, o Conselho pode adoptar medidas relativas à elaboração de estatísticas neste domínio  
(artigo 285º TCE). Nas conclusões do Conselho Europeu de Salónica, em 20 de Junho de 
2003, refere-se que são necessários mecanismos eficazes para efeitos de recolha e análise de 
dados relativos à migração e asilo na União Europeia.

Todos os grupos políticos do Parlamento Europeu têm vindo a realçar  insistentemente que o 
desenvolvimento de uma política eficaz implica a disponibilidade de dados fundamentados 
sobre a imigração no plano internacional: na sua Resolução de 6 de Novembro de 2003, o 
Parlamento fez notar que, para o desenvolvimento de uma política justa e eficaz da 
Comunidade em matéria de migração2, são necessárias disposições jurídicas que garantam a 
elaboração de estatísticas abrangentes. Na sua Resolução de 26 de Outubro de 2005, o 
Parlamento exorta a Comissão a elaborar de imediato orientações para a compilação objectiva 
de material estatístico pertinente e a pôr em prática essas orientações, em conjunto com os 
Estados-Membros, a fim de obter uma visão completa e diferenciada do fenómeno da 
migração e das suas repercussões económicas nos Estados-Membros e nos países de origem3.

O alargamento considerável do âmbito de aplicação da política de migração da UE influencia 
amplamente o tipo de informações necessárias para poder planear, aprovar, aplicar, avaliar e 
observar as medidas políticas adoptadas a nível europeu. Esta evolução demonstrou 
claramente que é necessário dispor de estatísticas europeias abrangentes e comparáveis sobre 
toda uma série de aspectos relacionados com a imigração. As estatísticas sobre migração são 
cada vez mais utilizadas como parâmetro de referência para avaliar da eficácia e do impacto 
das políticas dos diversos Estados-Membros, bem como da eficácia da política da UE num 
determinado domínio. Ainda mais importante é o facto de as estatísticas constituírem um dos 
critérios utilizados como base para determinar o modo de repartição dos fundos pelos 
Estados-Membros4.

Há actualmente um grande número de diferentes definições e conceitos estatísticos no 
domínio da migração, o que inviabiliza a elaboração de estatísticas comparáveis nesta 
matéria. Embora durante alguns anos se tenha procurado, com base num "acordo de 
cavalheiros", recolher dados baseados em definições harmonizadas, os Estados-Membros não 
foram capazes de aplicar estas definições. Em linhas gerais, a praxis actual não viabiliza uma 

  
1 Tratado que institui a Comunidade Europeia
2 P5-TA-(2003)0471 Resolução do Parlamento Europeu sobre a comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu destinada a apresentar um  Plano de Acção para a recolha e a análise de estatísticas 
comunitárias no domínio da migração
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Resolução do Parlamento Europeu sobre uma abordagem da União Europeia em 
matéria de gestão da migração económica 
4 Por exemplo, a justa repartição de fundos a título de um futuro Fundo Europeu de Regresso dependerá, em 
larga medida, da elaboração de estatísticas comparáveis no domínio do regresso. O mesmo princípio se aplica à 
gestão do planeado Fundo Comunitário de Gestão das Fronteiras, bem como à atribuição de fundos
suplementares destinados a medidas de integração.
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uniforme, regular, actualizada e rápida disponibilização e divulgação de dados ou a sua 
disponibilização ao público.

A proposta de regulamento em apreço visa a criação de um quadro comum para a recolha e 
elaboração de estatísticas comunitárias em matéria de migração e asilo no plano internacional.
As substanciais diferenças entre os Estados-Membros no respeitante aos sistemas de gestão e 
às fontes de dados, à elaboração de estatísticas sobre migração e à definição das pessoas que 
deverão ser tratadas como migrantes no âmbito das estatísticas deverão, com o presente 
regulamento, ser atenuadas face à crescente necessidade de a União Europeia e os 
Estados-Membros disporem de estatísticas comparáveis em matéria de migração

Os dados estatísticos a recolher em conformidade com as disposições jurídicas propostas 
corresponderão, tanto quanto possível, às recomendações das Nações Unidas relativamente às 
estatísticas sobre as migrações internacionais.
Os dados estatísticos recolhidos assentam amplamente na recolha de dados existentes sobre a 
migração, levada anualmente a efeito pelo Eurostat, bem como nas recolhas mensais de dados 
sobre o asilo e de dados sobre as medidas de luta contra a imigração ilegal. Um outro domínio 
a explorar pertinente em termos de migração é a imigração legal de cidadãos não nacionais da 
União Europeia.

O diploma proposto obriga os Estados-Membros a utilizarem cabalmente os dados disponíveis 
e a elaborarem estatísticas que correspondam, tanto quanto possível, a definições 
harmonizadas.

Face à diversidade das fontes de dados utilizadas na UE para efeitos de elaboração de 
estatísticas sobre migração, a adopção de uma disposição jurídica que preveja uma fonte de 
dados específica a utilizar em todos os Estados-Membros não é exequível. Assim sendo, não 
se prevê a introdução de fontes de dados inteiramente novas, nem a alteração dos sistemas de 
gestão em matéria de imigração ou asilo. Os Estados-Membros dispõem de ampla liberdade 
no contexto da elaboração de estatísticas e podem utilizar qualquer fonte de dados nacional 
adequada, na observância dos sistemas e procedimentos estatísticos nacionais. Não obstante, 
serão obrigados a declarar as fontes de dados por que optaram, bem como as previstas
repercussões dessas fontes no grau de conformidade com as definições harmonizadas. Estes 
dados serão então utilizados como instrumento de apoio à interpretação.

O regulamento proposto aplica-se apenas às definições estatísticas harmonizadas aplicáveis à 
imigração e asilo no plano internacional.

De acordo com a Comissão, as propostas não tem incidências no orçamento da Comunidade.

Nem os diferentes grupos políticos do Parlamento Europeu, nem a Comissão Europeia, nem 
os Estados-Membros têm quaisquer dúvidas quanto a que o ulterior desenvolvimento da 
política de liberdade, segurança e justiça torna premente a disponibilidade de dados fiáveis 
sobre migração e asilo.

As estatísticas compiladas no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça provêm 
essencialmente da administração pública, sendo, por outro lado, os sistemas de gestão e as 
fontes de dados dos Estados-Membros da União Europeia muito diversos. Assim, afigura-se 
extremamente importante adoptar uma abordagem equilibrada no tocante à necessária 
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harmonização das definições para efeitos de elaboração de estatísticas comunitárias, bem 
como à repartição das competências entre os Estados-Membros e a União Europeia.

Face a este cenário, o relator preconiza um procedimento gradual visando a melhoria da 
recolha de estatísticas sobre migração.

Os objectivos deveriam consistir na melhoria dos dados estatísticos, bem como na criação de 
bases estatísticas de decisão visando a elaboração de políticas futuras. As medidas no domínio 
das estatísticas comunitárias sobre migração e protecção no plano internacional devem 
viabilizar, tão rapidamente quanto possível, a comparabilidade dos dados, não devendo, 
todavia, ignorar-se a respectiva exequibilidade técnica. Apenas numa fase posterior terá lugar 
a recolha e compilação dos dados necessários à almejada regulamentação europeia a médio e 
longo prazos no domínio da migração.

No intuito de garantir um rápido acesso aos dados pertinentes, a relatora exorta a que o 
processo seja concluído em primeira leitura. O presente projecto de relatório contempla já as 
diferentes posições das instituições interessadas e procurou, tanto quanto possível,  
conciliá-las.


