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PR_COD_1am

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 directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a normas e 
procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de países 
terceiros em situação irregular
(COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(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)0391)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 3 do artigo 63º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0266/2005),

– 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 e o parecer da Comissão dos Assuntos Externos (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 -1 (novo)

(- 1) O Conselho Europeu de Tempere de 
Outubro de 1999 estabeleceu uma 
abordagem coerente no âmbito da 
imigração e do asilo, em que se incluem a 
criação de um sistema comum de asilo, 
uma política de imigração legal e a luta 
contra a imigração clandestina.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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Alteração 2
Considerando -1 bis (novo)

(- 1 bis) A fim de facilitar o procedimento
de regresso, há que sublinhar a 
necessidade de celebrar acordos bilaterais 
e multilaterais de readmissão entre a UE e 
países terceiros.

Alteração 3
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) A cooperação internacional com os 
países de origem em todas as etapas do 
procedimento de regresso constitui um 
requisito prévio para um regresso 
sustentável.

Alteração 4
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) A cooperação entre as instituições 
implicadas em todas as etapas do 
procedimento de regresso assim como o 
intercâmbio e a promoção das melhores 
práticas devem ir a par com a aplicação 
da presente directiva e proporcionar uma 
mais-valia europeia.

Alteração 5
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) Por força do direito de não
repulsão, consagrado no artigo 3º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, o nacional de um país terceiro 
não poderá ser obrigado ao regresso, se 
correr o risco de ser submetido a torturas 
ou a penas ou tratamentos desumanos ou 
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degradantes.

Justificação

O direito de não repulsão constitui a salvaguarda juridicamente vinculativa mais forte e já 
está consagrada no nº 4 do artigo 6º da proposta. O relator considera também necessário 
realçar este direito no preâmbulo como um dos princípios inspiradores da directiva, para 
garantir que ninguém seja submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou 
degradantes no respectivo país de regresso.

Alteração 6
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) Os Estados-Membros que, nos seus 
territórios, legalizem nacionais de países 
terceiros devem introduzir esta 
informação no Sistema de Informação de 
Schengen.

Justificação

A informação introduzida no SIS atinente à situação irregular de um nacional de país 
terceiro deve ser retirada se o Estado-Membro conceder um estatuto legal à pessoa em 
causa. O relator considera que isto é necessário para proteger um nacional de país terceiro 
em caso de detenção ou de interrogatório.

Alteração 7
Considerando 8 ter (novo)

(8 ter) Sempre que as autoridades 
nacionais não possam determinar o país 
de origem de um nacional de país terceiro 
objecto de uma medida de afastamento, 
deve prestar-se uma atenção especial ao 
respeito das salvaguardas de natureza 
humanitária estabelecidas na presente 
directiva.
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Alteração 8
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) Os Estados-Membros deverão
agir em conformidade com o artigo 4º do 
Protocolo nº 4 à Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem no controlo dos 
afastamentos colectivos.

Justificação

Esta é considerada uma salvaguarda de clarificação adicional, para deixar absolutamente 
claro que os afastamentos colectivos não são permitidos e são considerados ilegais nos 
termos da presente directiva. É obrigatório que a decisão quanto ao regresso seja tomada 
caso a caso. Todos os casos devem ser objecto de uma avaliação individual, e os voos 
conjuntos, sem que exista uma decisão tomada caso a caso para cada uma das pessoas 
visadas, não são legais. 

Alteração 9
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) Deve ter-se em conta todas as 
possibilidades a fim de dar uma 
perspectiva ou uma ocupação útil aos 
nacionais de países terceiros em prisão 
preventiva. 

Justificação

Considera-se do maior interesse para a pessoa alvo de repatriamento poder empregar o 
tempo sob prisão preventiva na sua educação, no exercício de uma ocupação útil ou em
qualquer outro tipo de actividade. Esta disposição também é importante para reduzir o nível 
de agressividade e multiplicar as possibilidades de um regresso bem sucedido.

Alteração 10
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 

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
aplicar a presente directiva aos nacionais 
de países terceiros a quem foi recusada a 
entrada numa fronteira ou numa zona de 
trânsito de um Estado-Membro, nos termos 
do artigo 35º da Directiva 2005/85/CE. 
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protecção desses nacionais de países 
terceiros não sejam menos favoráveis do 
que o previsto nos artigos 8.°, 10.°, 13.° e 
15.°.

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.°.

Alteração 11
Artigo 2, nº 3 bis (novo)

3 bis. As interdições de readmissão já 
emitidas não serão afectadas pela 
presente directiva.

Alteração 12
Artigo 3, alínea (g) bis (nova)

(g bis) “risco de fuga”, a existência de 
razões de peso para admitir que um 
nacional de país terceiro já sujeito a uma 
decisão de regresso ou a uma medida de 
afastamento possa fugir. A decisão deve 
basear-se em critérios objectivos,
definidos pelo direito nacional.

Justificação

É necessário definir o risco de fuga para tornar impossível qualquer automatismo. Com uma 
definição adequada, não será possível considerar cada nacional de um país terceiro sujeito a 
uma ordem de afastamento como um possível fugitivo. A definição reforça a clareza do texto 
e afirma claramente que se pode manter as normas nacionais. 

Alteração 13
Artigo 3, alínea (g) ter (nova)

(g ter) “centros de prisão preventiva”, a 
permanência de um nacional de país 
terceiro submetido a uma medida de 
afastamento num estabelecimento distinto 
de um estabelecimento prisional, a fim de
impedir a sua fuga durante a preparação 
do seu afastamento;
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Justificação

Visa clarificar que os nacionais de países terceiros podem permanecer num estabelecimento 
prisional. No entanto, há que garantir que eles se encontrem sempre separados dos presos
comuns.  

Alteração 14
Artigo 3, alínea (g) quater (nova)

(g quater) “presença numa zona de 
trânsito ou de fronteira”, a entrada no 
território de um Estado-Membro em 
sentido físico, sem necessariamente
atravessar um posto fronteiriço de 
controlo;

Justificação

As zonas de trânsito existem, ainda que o direito comunitário não as defina. Para deixar 
claro o que estas zonas são, onde começam e onde acabam, é necessário acrescentar uma 
definição. Com esta definição, será impossível referir um território como zona de trânsito se 
o mesmo não estiver abrangido por essa definição. O relator considera um grande passo em 
frente dispor de uma definição juridicamente vinculativa, que obrigue os Estados-Membros a 
tratar o nacional de um país terceiro que chegue ao seu território de forma justa. 

Alteração 15
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.
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Alteração 16
Artigo 5, parágrafo 1 bis (novo)

Regra geral, os menores não 
acompanhados não serão objecto de 
afastamento nem de detenção.
O presente artigo não se aplica a 
delinquentes condenados.

Alteração 17
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 quatro 
semanas, salvo se um órgão 
administrativo ou judicial competente 
tiver razões objectivas para considerar, de 
acordo com o direito nacional, que a 
pessoa em causa poderá fugir durante o 
referido período ou que essa pessoa 
representa um perigo para a segurança 
pública. 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.

Justificação

O texto original estabelece um limite até quatro semanas. Isto significa que é possível dispor 
de apenas um dia para o regresso voluntário. O relator considera necessário um período 
mais longo. Os procedimentos e preparativos anteriores à tomada da decisão de abandonar 
voluntariamente o país requerem tempo. É por esta razão que se estabelece, como regra 
geral, o prazo de quatro semanas. Por conseguinte, o Estado-Membro não só é obrigado a 
garantir o período de quatro semanas, mas também a garantir um período razoável dentro do 
qual seja possível preparar o regresso voluntário.
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Alteração 18
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 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. 
Para garantir um regresso efectivo, os 
Estados-Membros facultarão assistência 
material e aconselhamento, na sequência 
de uma decisão tomada caso a caso em 
conformidade com o direito nacional.

Alteração 19
Artigo 6, nº 3

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

Suprimido

Alteração 20
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, 

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, 
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deverá ser retirada. deverá ser retirada. Os Estados-Membros 
comunicarão estas retiradas através do 
mecanismo de informação mútua previsto 
na Decisão .../...CE do Conselho sobre o 
estabelecimento de um procedimento de 
informação mútua sobre as medidas dos 
Estados-Membros em matéria de asilo e 
de imigração.

Alteração 21
Artigo 6, nº 5, parágrafo bis (novo)

Se um Estado-Membro conceder uma 
autorização a um nacional de país 
terceiro, esta autorização só é válida no 
território desse Estado-Membro. 

Alteração 22
Artigo 6, nº 5, parágrafo ter (novo)

Os Estados-Membros tomarão estas 
decisões apenas caso a caso e abster-se-ão 
de adoptar medidas horizontais de registo 
em larga escala. 

Alteração 23
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 um órgão 
administrativo ou judicial competente 
tiver razões objectivas para considerar, de 
acordo com o direito nacional, que a 
pessoa em causa poderá fugir durante o 
referido período ou que essa pessoa 
representa um perigo para a segurança 
pública, 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.°.
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Justificação

Em contraponto com a versão original, agora é necessário que uma autoridade competente 
confirme que existe risco de fuga. O relator considera necessário que seja um órgão 
competente a tomar uma decisão com um impacto destas proporções.

Alteração 24
Artigo 7, nº 3

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

3. Os Estados-Membros poderão emitir, 
juntamente com a decisão de regresso, 
uma medida de afastamento respeitante a 
um nacional de país terceiro que seja 
objecto de uma decisão de regresso. Se o 
Estado-Membro tiver concedido um 
período para o regresso voluntário em 
conformidade com o nº 2 do artigo 6º, a 
ordem de afastamento só poderá ser 
aplicada uma vez expirado esse período.

Alteração 25
Artigo 7, nº 3 bis (novo)

3 bis. O Estado-Membro que não seguir o 
procedimento estabelecido no nº 3 do 
presente artigo, deverá emitir uma medida 
de afastamento como um acto ou decisão 
separada.

Justificação

Mantém-se o procedimento em duas etapas. Porém, também é possível fazê-lo numa única 
etapa, sempre que não for infringido o princípio de que, em geral, se deve conceder um lapso 
de tempo para o regresso voluntário.

Alteração 26
Artigo 9, nº 1, parágrafo 2

As decisões de regresso podem incluir uma 
interdição de readmissão.

As decisões de regresso podem incluir uma 
interdição de readmissão, emitida caso a 
caso por um órgão judicial ou 
administrativo competente.
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Alteração 27
Artigo 9, nº 1, parágrafo 2 bis (novo)

Os Estados-Membros introduzirão esta 
informação no Sistema de Informação de 
Schengen e no Sistema de Informação 
sobre Vistos.

Alteração 28
Artigo 9, nº 3, alínea (c)

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

Suprimido

Alteração 29
Artigo 9, nº 5 bis (novo)

5 bis. Em caso de catástrofe humanitária, 
a interdição de readmissão poderá ser 
retirada em relação a um grupo de 
pessoas ou a uma região em 
conformidade com uma decisão do 
Conselho para o efeito. 

Justificação

Em caso de catástrofe humanitária, torna-se claro que a aplicação da retirada da interdição 
de readmissão é demasiado longa e não é viável. Por conseguinte, se o Conselho declarar a 
existência de uma catástrofe humanitária, a interdição de readmissão será automaticamente 
retirada.  

Alteração 30
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 

1. Nos casos em que os Estados-Membros 
tenham de utilizar 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 dos nacionais de 
países terceiros objecto de afastamento e 
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e a dignidade dos nacionais de países 
terceiros em causa.

dos funcionários de segurança 
encarregados de executar as operações de 
afastamento, estas medidas coercivas 
serão executadas no pleno respeito pelos 
direitos fundamentais e a dignidade dos 
nacionais de países terceiros em causa.

Alteração 31
Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros 
providenciarão por que as organizações 
internacionais e não governamentais 
pertinentes participem nos trâmites 
relativos ao afastamento, a fim de se 
garantir um procedimento jurídico 
adequado.

Justificação

É necessário que as organizações não governamentais participem no conjunto do 
procedimento de regresso, a fim de se garantir que o seu desenrolar seja adequado e no 
interesse da pessoa repatriada.

Alteração 32
Artigo 11, nº 1, parágrafo 2

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 
numa língua que se possa razoavelmente 
supor que o nacional de um país terceiro 
compreenda, e que o nacional de país 
terceiro em causa seja informado por 
escrito sobre as vias de recurso disponíveis.

Alteração 33
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 

3. Os Estados-Membros assegurarão que o 
nacional de país terceiro em causa tenha a 
possibilidade de obter a assistência e a 
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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.

representação de um advogado e, se 
necessário, os serviços de um intérprete. É 
concedido apoio judiciário a quem não 
disponha de recursos suficientes, nos 
termos do artigo 3º da Directiva 
2002/8/CE, na medida em que esse apoio 
seja necessário para garantir um efectivo 
acesso à justiça.

Alteração 34
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 que se possa razoavelmente supor 
que o nacional de um país terceiro 
compreenda, que a execução da decisão de 
regresso foi adiada durante um 
determinado período ou que a medida de 
afastamento não será temporariamente 
executada.

Alteração 35
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 existam razões sérias para 
considerar a eventualidade de uma fuga ou 
de perigo para a segurança pública 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.
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Alteração 36
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 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, 
de preferência, no prazo de quarenta e 
oito horas e, o mais tardar, setenta e duas 
horas a contar do início da prisão 
preventiva.

Alteração 37
Artigo 14, 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 doze meses, sem prejuízo de 
períodos mais curtos.

Justificação

Dado que os prazos de prisão preventiva são diferentes ou não existem a nível nacional, o 
relator considera um grande êxito impor um período máximo juridicamente vinculativo, 
ainda que períodos mais curtos sejam sempre possíveis.

Alteração 38
Artigo 14, nº 4 bis (novo)

4 bis. A prisão preventiva findará quando 
não for provável que a decisão de regresso 
seja executada dentro do prazo, por razões 
não imputáveis ao nacional de um país 
terceiro sujeito à decisão de regresso.

Alteração 39
Artigo 15, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
tratamento dos nacionais de países 
terceiros colocados em prisão preventiva 

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
tratamento dos nacionais de países 
terceiros colocados em prisão preventiva 
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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. 

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 a 
contactar sem demora os seus 
representantes legais, familiares e 
autoridades consulares competentes, bem 
como organizações internacionais e não 
governamentais relevantes. 

Alteração 40
Artigo 15, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros assegurarão 
que as condições de permanência dos 
nacionais de países terceiros em detenção 
preventiva não sejam menos favoráveis 
que as estabelecidas nos artigos 8º a 10º, 
15º e 17º a 20º da Directiva 2003/9/CE.

Justificação

Trata-se de uma salvaguarda adicional que prevê, entre outros, o direito à reunião familiar. 
Também se garante o direito a assistência médica, assim como o direito das crianças à 
educação. O direito à escolarização e à educação está previsto de forma pormenorizada na 
referida directiva. Nesta directiva, também se estabelecem e pormenorizam salvaguardas 
para as pessoas mais vulneráveis. O relator considera necessário acrescentar estas garantias 
pormenorizadas a fim de se estabelecer salvaguardas e direitos claros para os nacionais de  
países terceiros objecto de repatriamento. Prevê-se igualmente que as vítimas de tortura 
recebam a atenção e os cuidados adequados. No intuito de providenciar pela tomada em 
consideração e pela garantia do superior interesse da pessoa objecto de repatriamento, o 
relator considera necessário proceder à enumeração pormenorizada destes artigos.  

Alteração 41
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 

3. A situação das pessoas vulneráveis deve 
merecer especial atenção. Os menores não 
acompanhados serão separados dos 
adultos, a menos que se considere ser esta 
medida do interesse superior da criança. 
Em caso de separação, os menores não 
acompanhados serão instalados num lar 
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superior da criança. para crianças.

Alteração 42
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 pertinentes sejam 
autorizadas a visitar os centros de prisão 
preventiva por forma a avaliar a adequação 
das suas condições. 

Alteração 43
Artigo 15, nº 4 bis (novo)

4 bis. Os Estados-Membros definirão e 
publicarão normas mínimas nacionais 
para um código comum de boas práticas 
relativas aos procedimentos nos centros 
de detenção preventiva.

Alteração 44
Capítulo V bis, título (novo)

Capítulo V bis
PROVEDOR DO PARLAMENTO 
EUROPEU PARA O REGRESSO

Alteração 45
Artigo 16 bis (novo)

Artigo 16 bis
Criação de um Provedor do Parlamento 

Europeu para o regresso
1. A fim de garantir um regresso eficiente 
com pleno respeito pelos direitos 
humanos, é instituído um Provedor do 
Parlamento Europeu para o Regresso. 
2. São os seguintes os direitos e as 
obrigações do Provedor do Parlamento 
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Europeu para o Regresso:
(a) realizar a qualquer momento 
inspecções sem aviso prévio;
(b) reunir relatórios que lhe sejam 
apresentados sobre afastamentos 
colectivos;
(c) solicitar a todo o momento aos 
Estados-Membros informações ou 
esclarecimentos sobre o procedimento de 
regresso. 

Justificação

O Provedor do PE será um parceiro forte e de pleno direito no âmbito do procedimento de 
regresso. As suas actividades e competências permitir-lhe-ão ocupar-se das possíveis 
preocupações, queixas e questões que possam ocorrer em relação ao procedimento de 
regresso. Todas as partes implicadas no procedimento de regresso poderão dirigir-se a ele 
(ONG, órgãos políticos implicados e pessoas visadas pelo repatriamento).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão apresentou ao Parlamento Europeu uma proposta relativa a normas e 
procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de países terceiros 
em situação irregular. Com esta directiva, é a primeira vez que o Parlamento Europeu 
intervém sobre esta matéria no quadro do processo de co-decisão. O relator reconhece a 
complexidade desta problemática e tem plena consciência da dificuldade em estabelecer 
condições-quadro homogéneas com vista ao afastamento de uma pessoa em situação irregular.

É um facto que vivem na Europa milhões de clandestinos. A vida na clandestinidade é uma 
forma moderna de escravatura, a que, por isso, importa pôr termo. Os clandestinos não têm 
por exemplo acesso aos sistemas de saúde nem podem fazer valer os seus direitos em tribunal. 
Têm, por exemplo, de aceitar condições de trabalho indignas da condição humana. Os 
imigrantes em situação irregular são tacitamente tolerados, uma vez que eles são necessários 
para o mercado de trabalho. Porém, uma vez expirada a sua actividade profissional, não têm
direito a pensão, o que, se por um lado é desumano para as pessoas em causa, por outro, 
também poderá acabar por constituir um enorme desafio financeiro para o Estado-Membro 
em questão. A política europeia tem de tomar a seguinte decisão: ou se concede autorização 
de residência ao imigrante clandestino, ou o clandestino é repatriado para o seu país de 
origem. É sobretudo do interesse do clandestino pôr cobro à sua situação irregular.

A directiva torna claro que os clandestinos devem abandonar a Europa. Não é de resto tarefa 
da presente directiva verificar a situação de clandestinidade, mas apenas garantir um processo 
de repatriamento transparente. Por outro lado, o procedimento de regresso está pela primeira 
vez vinculado a normas mínimas, a fim de garantir um tratamento digno da condição humana. 
Melhora-se a cooperação, em todas as etapas do procedimento de regresso, entre as 
autoridades nacionais e entre os Estados-Membros. Deste modo, cria-se, nomeadamente, uma 
mais-valia europeia. Poderá decretar-se uma interdição de readmissão válida a nível europeu. 
Isto fortalece a mais-valia de uma Europa forte e unida. Porém, no fulcro das actividades, está 
a prioridade do regresso voluntário. Importa que os Estados-Membros criem estruturas que 
sirvam para apoiar o regresso voluntário.

Com as suas alterações, o relator deseja, nomeadamente, reforçar o papel do Parlamento 
enquanto defensor dos direitos humanos e da humanidade. Por isso, o relator procurou
conferir ao procedimento de regresso uma dimensão humanitária, e isto, superando também as 
normas previstas na proposta da Comissão. Por isso, o relator propõe nas suas alterações uma 
definição de "zona de trânsito". Deste modo, deverá pôr-se cobro a uma definição arbitrária, 
propiciadora da criação de espaços não regidos pelo direito.

A duração máxima de detenção provisória é limitada a doze meses. Porém, os 
Estados-Membros poderão aplicar períodos de detenção provisória mais curtos. No que diz 
respeito ao tratamento dispensado às pessoas em situação irregular, tanto em caso de detenção 
provisória como no âmbito do procedimento de regresso, os Estados-Membros devem definir 
normas mínimas vinculativas em matéria de comportamento humanitário. Isto é do interesse 
tanto da pessoa objecto de afastamento como da segurança jurídica do funcionário que 
executa essa decisão. Elimina-se assim a insegurança jurídica para ambas as partes que está
subjacente ao texto da Comissão.
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Reforça-se a função de controlo das organizações não governamentais, consideradas como 
parceiros no que diz respeito ao procedimento de regresso e, deste modo, vinculadas a esse
procedimento. A sua posição é reforçada muito para além do que prevê o texto da Comissão. 
Em caso de catástrofe humanitária, a interdição de readmissão poderá ser revogada em 
relação a determinadas regiões ou grupos de pessoas.

Os imigrantes clandestinos que não sejam responsáveis pelas razões que determinam a não 
execução da decisão de repatriamento - por exemplo, caso o país de origem não coopere -, 
não deverão ser mantidos em detenção. Melhorou-se consideravelmente as condições de
detenção das pessoas sujeitas a afastamento. Os centros de detenção são claramente 
delimitados dos estabelecimentos penitenciários tradicionais.

Um outro ponto importante para o relator consiste em excluir a possibilidade de afastamentos 
colectivos. Estabelece-se claramente que uma decisão de afastamento terá de ser emitida 
numa base individual.

É instituído um Provedor do Parlamento Europeu. As suas obrigações são objecto de uma 
definição clara, e o Provedor é dotado de poderes que o tornam um parceiro de pleno direito 
no âmbito do procedimento de regresso.

Para dar concretização adequada aos objectivos da proposta de directiva, importa que a sua 
execução prática seja viável para as autoridades nacionais. Por isso, o relator considera que as 
alterações seguintes representam uma melhoria substancial em relação à situação existente.

Define-se o risco de fuga, que, a verificar-se, dá origem a detenção provisória. Em caso de 
perigo para a segurança pública, deverá existir a possibilidade de recurso a detenção 
provisória. A interdição de readmissão em território europeu pode ser prolongada sempre que 
subsista perigo para a segurança pública. A proibição de readmissão em território europeu só 
faz sentido se as autoridades que intervêm neste processo dela tiverem conhecimento. Por 
isso, propõe-se o seu registo obrigatório nos sistemas SIS e no SIV. Isto permitirá a 
informação mútua dos Estados-Membros e representa também um alívio da carga de trabalho 
e uma melhoria prática para as autoridades envolvidas.

O objectivo e o título da directiva dizem respeito ao regresso de pessoas em situação irregular. 
Por esta razão, propõe-se na directiva a retirada dos procedimentos de controlo existentes na 
fronteira. No âmbito de um procedimento na fronteira, procura-se apurar se a pessoa em causa 
é autorizada a entrar no território e, em caso negativo, procede-se ao seu afastamento, o que 
nada tem a ver com regresso.

Pelas razões invocadas, e uma vez que o relator considera que um procedimento de regresso 
harmonizado e uniformizado representa uma mais-valia para o conjunto do território europeu 
e para todos os interessados, apoia a proposta de directiva da Comissão. Faz sentido criar um 
quadro jurídico comum para se alcançar os objectivos almejados.
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