
CM\799635PT.doc PE431.032v01

PT United in diversity PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

18.12.2009

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(0048/2009)

Assunto: Proposta de directiva que estabelece normas mínimas relativas às condições a 
preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar 
de protecção internacional e relativas ao conteúdo da protecção concedida 
(reformulação)
(COM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

O Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um recurso mais estruturado à 
técnica de reformulação dos actos jurídicos1, prevê que um grupo consultivo constituído por 
elementos dos serviços jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão analise 
as propostas de reformulação apresentadas pela Comissão.

Em anexo figura o parecer do grupo consultivo sobre a proposta supramencionada.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos espera pronunciar-se sobre o parecer na sua reunião de 
27-28 de Janeiro de 2010.

Anexo

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 23 de Novembro de 2009

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de directiva que estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher 
por nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de protecção 
internacional e relativas ao conteúdo da protecção concedida
COM(2009)551 de 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos e, nomeadamente, o seu ponto 
9, o grupo consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho 
e da Comissão reuniu-se em 29 de Outubro de 2009, a fim de apreciar, entre outras, a 
proposta em epígrafe, apresentada pela Comissão.
Nessa reunião1, a análise da proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que 
reformula a Directiva 2004/83/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que estabelece 
normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou 
apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por outros 
motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao respectivo estatuto, e 
relativas ao conteúdo da protecção concedida, levou o grupo consultivo a observar, de comum 
acordo, o seguinte:
1) No artigo 9.º, n.º 3, a formulação inicial «Nos termos da alínea c) do artigo 2.º» deve ser 
substituída por «Nos termos da alínea d) do artigo 2.º».
2) No artigo 19.º, n.º 1, a expressão «após a entrada em vigor da presente directiva» deve ser 
substituída pela expressão «após a entrada em vigor da Directiva 2004/83/CE».
1) No artigo 23.º, n.º 2, a referência aos «artigos 24.o a 34.º» deve ser adaptada, passando a 
constituir uma referência aos «artigos 24.o a 27.º e 29.º a 35.º».

                                               
1 O grupo consultivo dispunha das versões inglesa, francesa e alemã da proposta, e trabalhou com base na versão 
inglesa, versão original do texto em discussão.
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No artigo 39.º, n.º 1, primeiro parágrafo, o último período, «Devem comunicar imediatamente 
à Comissão o texto dessas disposições e um quadro de correspondência entre as referidas 
disposições e a presente directiva», deveria ter sido assinalado com o sombreado cinzento 
normalmente utilizado para assinalar alterações substanciais em textos reformulados.
5) No artigo 39.º, n.º 2, a expressão final «e um quadro de correspondência entre as referidas 
disposições e a presente directiva» deveria ter sido assinalado com o sombreado cinzento.

6) No artigo 42.º, deve ser reintroduzida a expressão final do artigo 40.º da Directiva 
2004/83/CE («em conformidade com o Tratado que institui a Comunidade Europeia»).

7) No anexo I, Parte B, a data de 10 de Outubro de 2006 deve ser substituída pela data de 9 de 
Outubro de 2006.

Após ter procedido à análise do texto, o grupo consultivo verificou, de comum acordo, que a 
mesma não contém outras alterações de fundo que não sejam as identificadas como tal na 
própria proposta ou no presente parecer. O grupo consultivo verificou ainda que, no caso das 
disposições existentes que se mantêm inalteradas, a proposta se cinge à respectiva codificação 
pura e simples, sem alterações substanciais.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Director-Geral


