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Alteração 2
Cecilia Wikström

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2 A Decisão 2005/267/CE do Conselho 
estabeleceu uma rede segura de informação 
e de coordenação acessível através da 
Internet dos serviços encarregues da gestão 
dos fluxos migratórios nos Estados-
Membros («ICONet»), para o intercâmbio 
de informações sobre a migração irregular, 
a entrada e a imigração ilegais e o regresso 
de residentes em situação ilegal. Os 
elementos para o intercâmbio de 
informações devem incluir as redes de 
agentes de ligação da imigração.

2 A Decisão 2005/267/CE do Conselho 
estabeleceu uma rede segura de informação 
e de coordenação acessível através da 
Internet dos serviços encarregues da gestão 
dos fluxos migratórios nos Estados-
Membros («ICONet»), para o intercâmbio 
de informações sobre a migração irregular, 
a entrada e a imigração irregulares e o 
regresso de residentes em situação ilegal. 
Os elementos para o intercâmbio de 
informações devem incluir as redes de 
agentes de ligação da imigração.

Or. sv

Justificação

Os termos "ilegal" e "irregular" em matéria de migração e imigração são utilizados 
para explicar a mesma coisa. O termo "ilegal", contudo, faz com que o problema 
pareça mais grave, pelo que é preferível usar as expressões "migração irregular" e 
"imigração irregular".

Alteração 3
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os agentes de ligação da imigração têm 
de recolher informações relativas à 
imigração ilegal a utilizar a nível 
operacional ou a nível estratégico ou a 
ambos os níveis. Essas informações 

(4) Os agentes de ligação da imigração têm 
de recolher informações relativas à 
imigração irregular a utilizar a nível 
operacional ou a nível estratégico ou a 
ambos os níveis. Essas informações 
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podiam dar um contributo importante para 
as actividades da Agência FRONTEX em 
matéria de análises de riscos, sendo 
conveniente para o efeito instituir uma 
cooperação mais estreita entre as redes de 
oficiais de ligação da imigração e a 
FRONTEX.

podiam dar um contributo importante para 
as actividades da Agência FRONTEX em 
matéria de análises de riscos, sendo 
conveniente para o efeito instituir uma 
cooperação mais estreita entre as redes de 
oficiais de ligação da imigração e a 
FRONTEX.

Or. fr

Justificação

Poderá falar-se de "estada (ou residência) ilegal", de "estada em situação 
irregular"ou ainda de "imigração clandestina", mas não é adequado falar de 
"imigração ilegal".

Alteração 4
Cecilia Wikström

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

4 Os agentes de ligação da imigração têm 
de recolher informações relativas à 
imigração ilegal a utilizar a nível 
operacional ou a nível estratégico ou a 
ambos os níveis. Essas informações 
podiam dar um contributo importante para 
as actividades da Agência FRONTEX em 
matéria de análises de riscos, sendo 
conveniente para o efeito instituir uma 
cooperação mais estreita entre as redes de 
oficiais de ligação da imigração e a 
FRONTEX.

4 Os agentes de ligação da imigração têm 
de recolher informações relativas à 
imigração irregular a utilizar a nível 
operacional ou a nível estratégico ou a 
ambos os níveis. Essas informações 
podiam dar um contributo importante para 
as actividades da Agência FRONTEX em 
matéria de análises de riscos, sendo 
conveniente para o efeito instituir uma 
cooperação mais estreita entre as redes de 
oficiais de ligação da imigração e a 
FRONTEX.

Or. sv

Justificação

Os termos "ilegal" e "irregular" em matéria de migração e imigração são utilizados 
para explicar a mesma coisa. O termo "ilegal", contudo, faz com que o problema 
pareça mais grave, pelo que é preferível usar as expressões "migração irregular" e 
"imigração irregular".
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Alteração 5
Cecilia Wikström

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6 A Decisão n.º 574/2007/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de Maio de 2007, cria o Fundo para 
as Fronteiras Externas para o período 
de 2007 a 2013 no âmbito do programa 
geral «Solidariedade e gestão dos fluxos 
migratórios», a fim de contribuir para o 
reforço do domínio da liberdade, da 
segurança e da justiça e para a aplicação do 
princípio da solidariedade entre Estados-
Membros. Os recursos disponíveis ao 
abrigo desse fundo podem ser utilizados 
para promover as actividades organizadas 
pelos serviços consulares e por outros 
serviços dos Estados-Membros nos países 
terceiros e para apoiar o reforço das 
capacidades operacionais das redes dos 
agentes de ligação da imigração, 
favorecendo deste modo uma cooperação 
mais eficaz, através destas redes, entre os 
Estados-Membros.

6 A Decisão n.º 574/2007/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de Maio de 2007, cria o Fundo para 
as Fronteiras Externas para o período 
de 2007 a 2013 no âmbito do programa 
geral «Solidariedade e gestão dos fluxos 
migratórios», a fim de contribuir para o 
reforço do domínio da liberdade, da 
segurança e da justiça e para a aplicação do 
princípio da solidariedade entre Estados-
Membros e nas relações com países 
terceiros. Os recursos disponíveis ao 
abrigo desse fundo podem ser utilizados 
para promover as actividades organizadas 
pelos serviços consulares e por outros 
serviços dos Estados-Membros nos países 
terceiros e para apoiar o reforço das 
capacidades operacionais das redes dos 
agentes de ligação da imigração, 
favorecendo deste modo uma cooperação 
mais eficaz, através destas redes, entre os 
Estados-Membros.

Or. sv

Justificação

Quando se fala de solidariedade no âmbito da migração, é importante ressaltar que 
ela não deve existir apenas entre os Estados-Membros, mas também nas relações com 
os países terceiros.

Alteração 6
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Conselho, o Parlamento Europeu e a (7) O Conselho, o Parlamento Europeu e a 
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Comissão devem ser informados 
periodicamente das actividades das redes 
de agentes de ligação da imigração em 
regiões e/ou países específicos que tenham 
um interesse especial para a União 
Europeia, bem como da situação nessas 
regiões e/ou países em matéria de 
imigração ilegal. A selecção dessas regiões 
e/ou países específicos, que se reveste de 
um interesse especial para a União 
Europeia, deve basear-se em indicadores 
objectivos em matéria de migrações, tal 
como as estatísticas sobre a migração 
ilegal e as análises de riscos elaboradas 
pela Agência FRONTEX, e deve estar em 
conformidade com a política externa global 
da UE.

Comissão devem ser informados 
periodicamente das actividades das redes 
de agentes de ligação da imigração em 
regiões e/ou países específicos que tenham 
um interesse especial para a União 
Europeia, bem como da situação nessas 
regiões e/ou países em matéria de 
imigração irregular. A selecção dessas 
regiões e/ou países específicos, que se 
reveste de um interesse especial para a 
União Europeia, deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas sobre a 
migração irregular e as análises de riscos 
elaboradas pela Agência FRONTEX, e 
deve estar em conformidade com a política 
externa global da UE.

Or. fr

Justificação

Poderá falar-se de "estada ou residência ilegal", de "estada em situação irregular"ou 
ainda de "imigração clandestina", mas não é adequado falar de "imigração ilegal".

Alteração 7
Cecilia Wikström

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7 O Conselho, o Parlamento Europeu e a 
Comissão devem ser informados 
periodicamente das actividades das redes 
de agentes de ligação da imigração em 
regiões e/ou países específicos que tenham 
um interesse especial para a União 
Europeia, bem como da situação nessas 
regiões e/ou países em matéria de 
imigração ilegal. A selecção dessas regiões 
e/ou países específicos, que se reveste de 
um interesse especial para a União 
Europeia, deve basear-se em indicadores 
objectivos em matéria de migrações, tal 
como as estatísticas sobre a migração 
ilegal e as análises de riscos elaboradas 

7 O Conselho, o Parlamento Europeu e a 
Comissão devem ser informados 
periodicamente das actividades das redes 
de agentes de ligação da imigração em 
regiões e/ou países específicos que tenham 
um interesse especial para a União 
Europeia, bem como da situação nessas 
regiões e/ou países em matéria de 
imigração irregular. A selecção dessas 
regiões e/ou países específicos, que se 
reveste de um interesse especial para a 
União Europeia, deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas sobre a 
migração irregular e as análises de riscos 
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pela Agência FRONTEX, e deve estar em 
conformidade com a política externa global 
da UE.

elaboradas pela Agência FRONTEX, e 
deve estar em conformidade com a política 
externa global da UE.

Or. sv

Justificação

Os termos "ilegal" e "irregular" em matéria de migração e imigração são utilizados 
para explicar a mesma coisa. O termo "ilegal", contudo, faz com que o problema 
pareça mais grave, pelo que é preferível usar as expressões "migração irregular" e 
"imigração irregular".

Alteração 8
Franziska Keller

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.° 377/2004
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(-1) No artigo 1.º, o n.º 1 é alterado do 
seguinte modo:
"1. Para efeitos do presente 
regulamento, entende-se por "agente de 
ligação da imigração" o representante 
de um Estado-Membro, destacado no 
estrangeiro pelos serviços de imigração 
ou por outra autoridade competente 
para estabelecer ou manter contactos 
com as autoridades do país de 
acolhimento, no sentido de contribuir 
para a prevenção e o combate às causas 
da migração forçada, para o regresso 
voluntário dos migrantes e para a gestão 
da imigração legal”.

Or. en
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Alteração 9
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 377/2004
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(-1 bis) O artigo 2, n.º 2 é alterado do 
seguinte modo:
"2. Os agentes de ligação da imigração 
recolhem as informações a utilizar, quer 
a nível operacional, quer a nível 
estratégico, quer a ambos os níveis. 
Essas informações dizem respeito, 
nomeadamente, às seguintes questões:
- fluxos de imigrantes irregulares
provenientes do país de acolhimento, ou 
que por ele transitem,
- itinerários seguidos por esses fluxos de 
imigrantes irregulares para atingirem os 
territórios dos Estados-Membros,
- o respectivo modus operandi, 
nomeadamente os meios de transporte 
utilizados, a participação de 
intermediários, etc.,
- existência e actividades de organizações 
criminosas implicadas no tráfico de 
migrantes, e suas actividades,
- incidentes e ocorrências que podem ser 
ou dar origem a novos factores no que 
respeita aos fluxos de imigração 
irregular,
- métodos utilizados para a contrafacção 
ou falsificação de documentos de 
identidade e de viagem,
- formas e meios de auxiliar as 
autoridades dos países de acolhimento 
na prevenção dos fluxos de imigração 
irregular provenientes dos seus 
territórios, ou que por eles transitem , 
- formas e meios de facilitar o regresso e 
o repatriamento dos imigrantes 
irregulares para os seus países de 
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origem,
- legislação e práticas jurídicas atinentes 
às questões acima referidas,
- informações transmitidas através do 
sistema de alerta precoce,
- meios que permitam lançar uma 
assistência humanitária imediata em caso 
de afluxo massivo de migrantes à 
fronteira;
- meios susceptíveis de facilitar a 
imigração legal."

Or. fr

Justificação

Poderá falar-se de "estada (ou residência) ilegal", de "estada em situação 
irregular"ou ainda de "imigração clandestina", mas não é adequado falar de 
"imigração ilegal".

Além disso, cumpre recordar que o mandato dos ALI abrange também a questão da 
imigração legal, como previsto no n.° 1 do artigo 1.°, do Regulamento 377/2004 do 
Conselho relativo à criação de uma rede de agentes de ligação da imigração.

Alteração 10
Franziska Keller

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-B (novo)
Regulamento (CE) n.° 377/2004
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(1-B) No artigo 2.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
– informações sobre a situação dos 
direitos humanos no país de 
acolhimento.”
"2. Os agentes de ligação da imigração 
recolhem as informações a utilizar, quer 
a nível operacional, quer a nível 
estratégico, quer a ambos os níveis. 
Essas informações dizem respeito, 
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nomeadamente, às seguintes questões:
– fluxos de imigrantes ilegais 
provenientes do país de acolhimento, ou 
que por ele transitem,
– itinerários seguidos por esses fluxos de 
imigrantes ilegais para atingirem os 
territórios dos Estados-Membros,
– o respectivo modus operandi, 
nomeadamente os meios de transporte 
utilizados, a participação de 
intermediários, etc.,
- existência e actividades de organizações 
criminosas implicadas no contrabando 
de imigrantes,
– incidentes e ocorrências que podem ser 
ou dar origem a novos factores no que 
respeita aos fluxos de imigração ilegal,
– métodos utilizados para a contrafacção 
ou falsificação de documentos de 
identidade e de viagem,
– formas e meios de auxiliar as 
autoridades dos países de acolhimento 
na luta contra as causas da migração 
forçada,
– formas e meios de facilitar o regresso e 
o repatriamento dos imigrantes ilegais 
para os seus países de origem,
– legislação e práticas jurídicas atinentes 
às questões acima referidas,
– informações transmitidas através do 
sistema de alerta precoce,

Or. en

Alteração 11
Franziska Keller

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-C (novo)
Regulamento (CE) n.° 377/2004
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

(-1-C ) No artigo 3.º, o n.º 1 é alterado do 
seguinte modo:
"1. Os Estados-Membros devem, 
sistematicamente e sem demora, trocar 
informações entre si e informar o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre o destacamento dos seus 
agentes de ligação da imigração, 
comunicando inclusivamente uma 
descrição das respectivas funções. A 
Comissão deve fornecer ao Conselho e 
aos Estados-Membros uma compilação 
dessas informações.”

Or. en

Alteração 12
Franziska Keller

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-D (novo)
Regulamento (CE) n.° 377/2004
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(-1-D) No artigo 3.º, o n.º 2 é alterado do 
seguinte modo:
"2. Cada Estado-Membro deve informar 
igualmente os restantes 
Estados-Membros, bem como o 
Parlamento Europeu, sobre as suas 
intenções no que se refere ao 
destacamento para países terceiros de 
agentes de ligação da imigração, por 
forma a permitir-lhes manifestar 
interesse em celebrar um acordo de 
cooperação com esse Estado-Membro no 
que respeita ao referido destacamento, 
tal como previsto no artigo 5.º.”

Or. en
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Alteração 13
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 377/2004
Artigo 4 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- proceder à troca de informações e 
experiências práticas, nomeadamente em 
reuniões e através da ICONet.

- proceder à troca de informações e 
experiências de boas práticas relativas à 
luta contra a imigração irregular e  às 
redes de traficantes de seres humanos, aos 
meios de garantir o acesso aos 
procedimentos para os requerentes de 
asilo e à gestão da imigração legal, 
nomeadamente em reuniões e através da 
ICONet.

Or. fr

Justificação

Parece útil precisar o tipo de informações que devem ser objecto de intercâmbio, 
nomeadamente através da ICONet, e igualmente zelar pela troca de boas práticas no 
seio da rede ALI.

Alteração 14
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a-A) (nova) 
Regulamento (CE) n.º 377/2004
Artigo 4 – n.º 1 – travessão 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No n.° 1, é aditado o seguinte 
travessão (8-A): 
"- aplicar uma política comum de 
informação destinada a sensibilizar a 
população dos países de origem para a 
existência de vias legais para a imigração 
e a alertá-la para os riscos da imigração 
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irregular, bem como para os riscos 
ligados às redes de tráfico de seres 
humanos."

Or. fr

Justificação

No centro da actividade dos ALI, é igualmente necessário acrescentar a questão da 
sensibilização das populações locais para os riscos que podem apresentar os 
traficantes de seres humanos e a imigração clandestina.

Alteração 15
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 377/2004
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os representantes da Comissão e da 
Agência FRONTEX criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 têm 
direito a participar nas reuniões 
organizadas no âmbito da rede de agentes 
de ligação da imigração, embora essas 
reuniões possam ser realizadas na ausência 
desses representantes, se tal for necessário 
por motivos de ordem operacional. Podem 
também ser convidados outros organismos 
e entidades, se necessário.

2. Os representantes da Comissão e da 
Agência FRONTEX criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 têm 
direito a participar nas reuniões 
organizadas no âmbito da rede de agentes 
de ligação da imigração, embora essas 
reuniões possam ser realizadas na ausência 
desses representantes, se tal for necessário 
por motivos de ordem operacional. Podem 
também ser convidados outros organismos 
e entidades dependentes das 
administrações nacionais encarregadas 
da gestão dos fluxos migratórios, se 
necessário.

Or. fr

Justificação

É conveniente precisar aqui quais as autoridades que poderão ser efectivamente 
convidadas a participar nas reuniões organizadas no âmbito da rede das agentes de 
ligação da imigração.
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Alteração 16
Rui Tavares

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.° 377/2004
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os representantes da Comissão e da 
Agência FRONTEX criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 têm 
direito a participar nas reuniões 
organizadas no âmbito da rede de agentes 
de ligação da imigração, embora essas 
reuniões possam ser realizadas na ausência 
desses representantes, se tal for necessário 
por motivos de ordem operacional. Podem 
também ser convidados outros organismos 
e entidades, se necessário.

2. Os representantes da Comissão e da 
Agência FRONTEX criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004  e do 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria 
de Asilo (EASO) têm direito a participar 
nas reuniões organizadas no âmbito da rede 
de agentes de ligação da imigração, embora 
essas reuniões possam ser realizadas na 
ausência desses representantes, se tal for 
necessário por motivos de ordem 
operacional. Podem também ser 
convidados outros organismos e entidades, 
se necessário.

Or. en

Alteração 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n° 377/2004
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os representantes da Comissão e da 
Agência FRONTEX criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 têm 
direito a participar nas reuniões 
organizadas no âmbito da rede de agentes 
de ligação da imigração, embora essas 
reuniões possam ser realizadas na ausência 
desses representantes, se tal for necessário 
por motivos de ordem operacional.
Podem também ser convidados outros 

2. Os representantes da Comissão e da 
Agência FRONTEX criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004,  bem 
como de organismos internacionais 
independentes, tais como o Gabinete do 
Alto Comissário das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR) têm direito a 
participar nas reuniões organizadas no 
âmbito da rede de agentes de ligação da 
imigração, embora essas reuniões possam 
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organismos e entidades, se necessário.» ser realizadas na ausência desses 
representantes, se tal for necessário por 
motivos de ordem operacional. Podem 
também ser convidados outros organismos 
e entidades, se necessário.

Or. en

Alteração 18
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 377/2004
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro que exercer a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia ou, se esse Estado-Membro não 
estiver representado no país ou na região 
em causa, o Estado-Membro que exercer 
em seu lugar as funções de Presidência, 
deve elaborar no final de cada semestre um 
relatório, dirigido ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, sobre 
as actividades das redes de agentes de 
ligação da imigração em regiões e/ou 
países específicos que tenham um 
interesse especial para a União Europeia, 
bem como sobre a situação nessas regiões 
e/ou países no que se refere às questões da 
imigração ilegal.  A selecção, na sequência 
de consulta aos Estados-Membros e à 
Comissão, dessas regiões e/ou países 
específicos com especial interesse para a 
União Europeia deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas sobre a 
migração ilegal e as análises de risco 
elaboradas pela Agência FRONTEX, e 
deve estar em conformidade com a política 
externa global da UE.

1. O Estado-Membro que exercer a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia ou, se esse Estado-Membro não 
estiver representado no país ou na região 
em causa, o Estado-Membro que exercer 
em seu lugar as funções de Presidência, 
deve elaborar no final de cada semestre um 
relatório, dirigido ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, sobre 
as actividades das redes de agentes de 
ligação da imigração em regiões e/ou 
países mais sensíveis em matéria de fluxos 
migratórios para a União Europeia, bem 
como sobre a situação nessas regiões e/ou 
países no que se refere às questões da 
imigração irregular. A selecção, na 
sequência de consulta aos Estados-
Membros e à Comissão, dessas regiões 
e/ou países específicos com especial 
interesse para a União Europeia deve 
basear-se em indicadores objectivos em 
matéria de migrações, tal como as 
estatísticas sobre a migração irregular e as 
análises de risco elaboradas pela Agência 
FRONTEX, e deve estar em conformidade 
com a política externa global da UE.

Or. fr
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Justificação

Poderá falar-se de "estada (ou residência) ilegal", de "estada em situação 
irregular"ou ainda de "imigração clandestina", mas não é adequado falar de 
"imigração ilegal".

Alteração 19
Rui Tavares

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.° 377/2004
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro que exercer a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia ou, se esse Estado-Membro não 
estiver representado no país ou na região 
em causa, o Estado-Membro que exercer 
em seu lugar as funções de Presidência, 
deve elaborar no final de cada semestre um 
relatório, dirigido ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, sobre 
as actividades das redes de agentes de 
ligação da imigração em regiões e/ou 
países específicos que tenham um interesse 
especial para a União Europeia, bem como 
sobre a situação nessas regiões e/ou países 
no que se refere às questões da imigração 
ilegal. A selecção, na sequência de 
consulta aos Estados-Membros e à 
Comissão, dessas regiões e/ou países 
específicos com especial interesse para a 
União Europeia deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas sobre a 
migração ilegal e as análises de risco
elaboradas pela Agência FRONTEX, e 
deve estar em conformidade com a 
política externa global da UE.

1. O Estado-Membro que exercer a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia ou, se esse Estado-Membro não 
estiver representado no país ou na região 
em causa, o Estado-Membro que exercer 
em seu lugar as funções de Presidência, 
deve elaborar no final de cada semestre um 
relatório, dirigido ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, sobre 
as actividades das redes de agentes de 
ligação da imigração em regiões e/ou 
países específicos que tenham um interesse 
especial para a União Europeia, bem como 
sobre a situação nessas regiões e/ou países 
no que se refere às questões da imigração
irregular. A selecção, na sequência de 
consulta aos Estados-Membros e à 
Comissão, dessas regiões e/ou países 
específicos com especial interesse para a 
União Europeia deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas 
elaboradas pela Agência FRONTEX e o 
EASO, e deve ter em conta a política 
externa global da União Europeia.

Or. en



AM\795577PT.doc 17/21 PE430.622v01-00

PT

Alteração 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.° 377/2004
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro que exercer a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia ou, se esse Estado-Membro não 
estiver representado no país ou na região 
em causa, o Estado-Membro que exercer 
em seu lugar as funções de Presidência, 
deve elaborar no final de cada semestre um 
relatório, dirigido ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, sobre 
as actividades das redes de agentes de 
ligação da imigração em regiões e/ou 
países específicos que tenham um interesse 
especial para a União Europeia, bem como 
sobre a situação nessas regiões e/ou países 
no que se refere às questões da imigração 
ilegal. A selecção, na sequência de 
consulta aos Estados-Membros e à 
Comissão, dessas regiões e/ou países 
específicos com especial interesse para a 
União Europeia deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas sobre a 
migração ilegal e as análises de risco 
elaboradas pela Agência FRONTEX, e 
deve estar em conformidade com a política 
externa global da UE.

1. O Estado-Membro que exercer a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia ou, se esse Estado-Membro não 
estiver representado no país ou na região 
em causa, o Estado-Membro que exercer 
em seu lugar as funções de Presidência, 
deve elaborar no final de cada semestre um 
relatório, dirigido ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, sobre 
as actividades das redes de agentes de 
ligação da imigração em regiões e/ou 
países específicos que tenham um interesse 
especial para a União Europeia, bem como 
sobre a situação nessas regiões e/ou países 
no que se refere às questões da imigração 
legal e ilegal, incluindo uma abordagem 
baseada nos direitos humanos. A 
selecção, na sequência de consulta aos 
Estados-Membros, ao Parlamento 
Europeu, à Comissão, dessas regiões e/ou 
países específicos com especial interesse 
para a União Europeia deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas sobre a 
migração legal e ilegal, a situação em 
matéria de direitos humanos  e as análises 
de risco elaboradas pela Agência 
FRONTEX, e deve estar em conformidade 
com a política externa global da UE.

Or. en
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Alteração 21
Cecilia Wikström

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 377/2004
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro que exercer a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia ou, se esse Estado-Membro não 
estiver representado no país ou na região 
em causa, o Estado-Membro que exercer 
em seu lugar as funções de Presidência, 
deve elaborar no final de cada semestre um 
relatório, dirigido ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, sobre 
as actividades das redes de agentes de 
ligação da imigração em regiões e/ou 
países específicos que tenham um interesse 
especial para a União Europeia, bem como 
sobre a situação nessas regiões e/ou países 
no que se refere às questões da imigração 
ilegal. A selecção, na sequência de 
consulta aos Estados-Membros e à 
Comissão, dessas regiões e/ou países 
específicos com especial interesse para a 
União Europeia deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas sobre a 
migração ilegal e as análises de risco 
elaboradas pela Agência FRONTEX, e 
deve estar em conformidade com a política 
externa global da UE.

1. O Estado-Membro que exercer a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia ou, se esse Estado-Membro não 
estiver representado no país ou na região 
em causa, o Estado-Membro que exercer 
em seu lugar as funções de Presidência, 
deve elaborar no final de cada semestre um 
relatório, dirigido ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, sobre 
as actividades das redes de agentes de 
ligação da imigração em regiões e/ou 
países específicos que tenham um interesse 
especial para a União Europeia, bem como 
sobre a situação nessas regiões e/ou países 
no que se refere às questões da imigração 
irregular. A selecção, na sequência de 
consulta aos Estados-Membros e à 
Comissão, dessas regiões e/ou países 
específicos com especial interesse para a 
União Europeia deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas sobre a 
imigração irregular e as análises de risco 
elaboradas pela Agência FRONTEX, e 
deve estar em conformidade com a política 
externa global da UE.

Or. sv

Justificação

Os termos "ilegal" e "irregular" em matéria de migração e imigração são utilizados 
para explicar a mesma coisa. O termo "ilegal", contudo, faz com que o problema 
pareça mais grave, pelo que é preferível usar as expressões "migração irregular" e 
"imigração irregular".



AM\795577PT.doc 19/21 PE430.622v01-00

PT

Alteração 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n° 377/2004
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base nos referidos relatórios, a 
Comissão deve fornecer ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu, anualmente, um 
resumo factual sobre o desenvolvimento 
das redes de agentes de ligação da 
imigração.»

3. Com base nos referidos relatórios, a 
Comissão deve fornecer ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu, anualmente, um 
resumo factual sobre o desenvolvimento 
das redes de agentes de ligação da 
imigração e uma avaliação das suas 
actividades, designadamente em matéria 
de protecção e respeito pela legislação 
internacional em matéria de direitos 
humanos.

Or. en

Alteração 23
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.° 377/2004
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Esses relatórios devem constituir um 
meio essencial de informação, tendo em 
vista a preparação de um relatório de 
avaliação anual dirigido ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, e elaborado pela 
Comissão, sobre a situação existente em 
regiões e / ou países seleccionados, em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

É importante que seja facultada ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma 
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avaliação do funcionamento destas redes de agentes de ligação da imigração, a fim 
de aquilatar da sua eficácia.

Alteração 24
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.° 377/2004
Artigo 6 - n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os referidos relatórios de avaliação 
incidirão, em particular, sobre as 
actividades das redes de agentes de 
ligação da imigração no contexto do 
desenvolvimento de uma política comum 
em matéria de imigração irregular, de 
introdução clandestina e tráfico de seres 
humanos, de fronteiras externas e de 
repatriamento de residentes irregulares. 
Além disso, os relatórios devem oferecer 
uma visão geral sobre os possíveis efeitos 
do destacamento de agentes de ligação da 
imigração no número de requerentes de 
asilo / de protecção internacional 
proveniente dos países terceiros em causa, 
bem como uma visão geral do número de 
passageiros que viram o seu embarque 
recusado pelas companhias aéreas nos 
aeroportos onde esses agentes estão 
colocados.

Or. en

Justificação

In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with 
regard to important common policy objectives these reports should focus on the work 
of these officers in the relation to the development of common policies with regard to 
irregular immigration,  smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain 
whether or not the deployment of these officers has any effect on the number of 
asylum seekers/ applications for international protection originating from these third 
countries as well as on the interaction between these officers and air carriers and the 
possible influence thereof on the decisions of these air carriers with regard to the 
refusal of passengers wishing to board a flight to Europe.
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Alteração 25
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 377/2004
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No Regulamento, deve ser aditado o 
seguinte artigo: 

Artigo 6-A (novo)
No âmbito das suas actividades, a rede de 
agentes de ligação da imigração respeita 
os princípios democráticos, os direitos 
fundamentais, o princípio da 
transparência, bem como a soberania 
nacional dos países e as suas legislações."

Or. fr

Justificação

Cumpre recordar o contexto em que se inscreve a acção dos ALI, em especial no que 
se refere ao respeito dos direitos fundamentais e à exigência de transparência 
democrática.


