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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão dos Assuntos Externos saúda a proposta da Comissão de alteração do 
Regulamento (CE) n.º 539/2001.

Tal como a proposta da Comissão explica em pormenor, o mecanismo de reciprocidade 
necessita de ser actualizado para cumprir na íntegra as disposições do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE).

A Comissão dos Assuntos Externos concorda que o mecanismo de reciprocidade em vigor 
demonstrou ser eficiente e não é necessário alterá-lo para além do processo de codificação.
Entende também que as deliberações do Conselho e do Parlamento Europeu são essenciais 
antes da apresentação da proposta da Comissão sobre o restabelecimento temporário da 
obrigação de visto para o país terceiro em causa.

A respeito da proposta de inclusão de uma cláusula de salvaguarda, a comissão reconhece que 
a própria existência desta cláusula, que prevê um quadro geral para o futuro, pode ajudar a 
ultrapassar a relutância de alguns Estados-Membros em abrirem caminho a um processo de 
maior liberalização dos vistos e aumentar a transparência das políticas da UE e dos 
mecanismos de decisão em relação aos seus parceiros.

Embora entendendo a necessidade da existência dos indicadores relativos propostos no novo 
artigo 1.º-A, considera que é necessário haver um aumento exponencial dos números reais 
para accionar a cláusula de salvaguarda. Congratula-se com o compromisso da Comissão no 
tocante ao não automatismo e à avaliação da necessidade de suspender a isenção de visto em 
relação a um país terceiro, tendo em conta o número de Estados-Membros afectados bem 
como o impacto global da "situação de emergência" em causa na situação migratória na UE.

Além disso, insiste no facto de qualquer avaliação de uma "situação de emergência" pela 
Comissão Europeia dever ter em conta o contexto mais lato da política externa da UE, 
sobretudo, a nível do impacto da suspensão da isenção de visto nas políticas da UE em 
relação ao país terceiro em causa e à região vizinha. A concessão de um regime de isenção de 
visto é sempre apenas um aspecto das relações mais amplas entre a UE e um país terceiro ou 
região. Por este motivo, a reintrodução da obrigação de visto não pode ser dissociada deste 
processo mais vasto e não deve, nomeadamente, pôr em causa a coerência das políticas 
externas da UE.

A comissão propõe, então, que a Comissão examine a notificação de um Estado-Membro, 
tendo não só em conta os dados fornecidos pelos Estados-Membros e os relatórios elaborados 
pela FRONTEX e/ou pelo Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, mas também 
uma avaliação realizada pelo Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE). Os serviços 
competentes da Comissão, bem como a FRONTEX e o Gabinete Europeu em matéria de 
Asilo devem, assim, incluir o SEAE no processo logo que possível.

ALTERAÇÕES
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A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento estabelece um
cláusula de salvaguarda em matéria de 
vistos que permite a rápida suspensão 
temporária da isenção da obrigação de 
visto para um país terceiro constante da 
lista positiva numa situação de emergência, 
quando for necessária uma resposta urgente 
para resolver as dificuldades com que se 
depara um ou mais Estados-Membros, e 
tendo em conta o impacto global da 
situação de emergência na União Europeia 
no seu conjunto.

(1) O presente regulamento estabelece uma
cláusula de salvaguarda em matéria de 
vistos que permite a rápida suspensão 
temporária da isenção da obrigação de 
visto para um país terceiro constante da 
lista positiva numa situação de emergência, 
quando for necessária uma resposta urgente 
para resolver as dificuldades com que se 
depara um ou mais Estados-Membros, e 
tendo em conta o impacto global da 
situação de emergência na União Europeia 
no seu conjunto e o impacto nas suas 
relações externas com países terceiros em 
caso de suspensão da isenção da 
obrigação de visto.

Justificação

Importa realçar que igual atenção deve ser consagrada ao impacto da reintrodução da 
obrigação de visto na política externa da UE e nas suas relações com países terceiros.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 1-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os n.ºs 2 a 5 do presente artigo aplicam-
se no caso de um ou mais 
Estados-Membros serem confrontados com 
uma situação de emergência caracterizada 
pela ocorrência de um dos seguintes 

1. Os n.ºs 2 a 5 do presente artigo 
aplicam-se no caso de um ou mais 
Estados-Membros serem confrontados com 
uma situação de emergência caracterizada 
pela ocorrência de um dos seguintes 
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fenómenos: fenómenos:
(a) Um aumento súbito de pelo menos 
50 %, durante um período de seis meses, 
do número de nacionais de um país terceiro 
enumerado na lista constante do anexo II 
encontrados em situação irregular no 
território de um Estado-Membro, em 
comparação com o período de seis meses 
precedente;

(a) Um aumento súbito e substancial, com 
um sério impacto na situação migratória 
global nos Estados-Membros em causa,
durante um período de seis meses, do 
número de nacionais de um país terceiro 
enumerado na lista constante do anexo II 
encontrados em situação irregular no 
território de um Estado-Membro, em 
comparação com o mesmo período do ano 
anterior;

(b) Um aumento súbito de pelo menos 
50 %, durante um período de seis meses 
em comparação com o período de seis 
meses precedente, do numero de pedidos 
de asilo de nacionais de um país terceiro 
enumerado na lista do anexo II, 
relativamente aos quais a taxa de 
reconhecimento dos pedidos de asilo foi 
inferior a 3 % durante esse período de seis 
meses precedente;

(b) Um aumento súbito e substancial, com 
um sério impacto na situação migratória 
global nos Estados-Membros em causa,
durante um período de seis meses em 
comparação com o mesmo período do ano 
anterior, do numero de pedidos de asilo de 
nacionais de um país terceiro enumerado 
na lista do anexo II, relativamente aos 
quais a taxa de reconhecimento dos 
pedidos de asilo foi inferior a 3 % durante 
esse período de seis meses precedente;

(c) Um aumento súbito de pelo menos 
50 %, durante um período de seis meses,
do número de pedidos de readmissão 
rejeitados apresentados por um Estado-
Membro a um país terceiro enumerado na 
lista do anexo II relativamente aos seus 
próprios nacionais, em comparação com o 
período de seis meses precedente.

(c) Um aumento súbito e substancial, com 
um sério impacto na situação migratória 
global nos Estados-Membros em causa,
do número de pedidos de readmissão 
rejeitados apresentados por um Estado-
Membro a um país terceiro enumerado na 
lista do anexo II relativamente aos seus 
próprios nacionais, em comparação com o
mesmo período do ano anterior.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 539/2001 
Artigo 1-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão examina a notificação, 
tendo em conta o número de Estados-
Membros afectados por uma das situações 
descritas no n.º 1 e o seu impacto global na 
situação migratória na União, com base nos 

3. A Comissão examina a notificação, 
tendo em conta o número de Estados-
Membros afectados por uma das situações 
descritas no n.º 1 e o seu impacto global na 
situação migratória na União, com base nos 
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dados fornecidos pelos Estados-Membros 
bem como em relatórios elaborados pela 
FRONTEX e/ou pelo Gabinete Europeu de 
Apoio em matéria de Asilo e, no prazo de 
três meses a contar da recepção destas 
informações, a Comissão pode adoptar 
uma decisão de execução que suspende a 
isenção da obrigação de visto para os 
nacionais do país terceiro em questão por 
um período de seis meses. A decisão de 
execução será adoptada de acordo com o 
procedimento referido no artigo 4.º-A, n.º 
2. A decisão de execução determina a data 
em que a suspensão da isenção da 
obrigação de visto produz efeitos.

dados fornecidos pelos Estados-Membros 
bem como em relatórios elaborados pela 
FRONTEX e/ou pelo Gabinete Europeu de 
Apoio em matéria de Asilo. A Comissão 
tem também em conta o impacto da 
eventual reintrodução da obrigação de 
visto nas políticas da União em relação ao 
país terceiro em causa e à região vizinha e 
no prestígio da União no mesmo país e na 
mesma região com base num relatório do 
Serviço Europeu para a Acção Externa. 
No prazo de três meses a contar da 
recepção da notificação, a Comissão pode 
adoptar uma decisão de execução que 
suspende a isenção da obrigação de visto 
para os nacionais do país terceiro em 
questão por um período de seis meses. A 
decisão de execução será adoptada de 
acordo com o procedimento referido no 
artigo 4.º-A, n.º 2. A decisão de execução 
determina a data em que a suspensão da 
isenção da obrigação de visto produz 
efeitos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 1-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão examina a notificação, 
tendo em conta o número de Estados-
Membros afectados por uma das situações 
descritas no n.º 1 e o seu impacto global na 
situação migratória na União, com base nos 
dados fornecidos pelos Estados-Membros 
bem como em relatórios elaborados pela 
FRONTEX e/ou pelo Gabinete Europeu de 
Apoio em matéria de Asilo e, no prazo de 
três meses a contar da recepção destas 
informações, a Comissão pode adoptar 
uma decisão de execução que suspende a 
isenção da obrigação de visto para os 
nacionais do país terceiro em questão por 
um período de seis meses. A decisão de 

3. A Comissão informa imediatamente o 
Parlamento Europeu e o Conselho da 
notificação recebida pelos Estados-
Membros afectados e examina a 
notificação, tendo em conta o número de 
Estados-Membros afectados por uma das 
situações descritas no n.º 1 e o seu impacto 
global na situação migratória na União, 
com base nos dados fornecidos pelos 
Estados-Membros bem como em relatórios 
elaborados pela FRONTEX e/ou pelo 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria de 
Asilo e, no prazo de três meses a contar da 
recepção destas informações, a Comissão
envia os resultados da sua análise ao 
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execução será adoptada de acordo com o 
procedimento referido no artigo 4.º-A, n.º 
2. A decisão de execução determina a data 
em que a suspensão da isenção da 
obrigação de visto produz efeitos.

Parlamento Europeu e ao Conselho, que 
emitirão oportunamente o seu parecer, 
após o que a Comissão pode adoptar uma 
decisão de execução que suspende a 
isenção da obrigação de visto para os 
nacionais do país terceiro em questão por 
um período de seis meses. A decisão de 
execução será adoptada de acordo com o 
procedimento referido no artigo 4.º-A, n.º 
2. A decisão de execução determina a data 
em que a suspensão da isenção da 
obrigação de visto produz efeitos.
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