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Alteração 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

DIRECTIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO 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

DIRECTIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO que 
estabelece normas mínimas relativas às 
condições a preencher por nacionais de 
países terceiros ou apátridas para poderem 
beneficiar do estatuto de refugiados e 
pessoas necessitadas de outras formas de 
protecção internacional  e relativas ao 
conteúdo da protecção concedida

Or. de

Alteração 16
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) No Pacto Europeu sobre a imigração e 
o asilo, adoptado em 16 de Outubro de 
2008, o Conselho Europeu sublinhou que 
subsistem grandes disparidades entre os 
Estados-Membros no que diz respeito à 
concessão da protecção e às formas que 
esta reveste, tendo solicitado novas 
iniciativas para levar a cabo a instauração, 
prevista pelo Programa da Haia, do sistema 
europeu comum de asilo e assim oferecer 
um nível de protecção mais elevado.

(8) No Pacto Europeu sobre a imigração e 
o asilo, adoptado em 16 de Outubro de 
2008, o Conselho Europeu sublinhou que 
subsistem grandes disparidades entre os 
Estados-Membros no que diz respeito à 
concessão da protecção e às formas que 
esta reveste, tendo solicitado novas 
iniciativas para levar a cabo a instauração, 
prevista pelo Programa da Haia, do sistema 
europeu comum de asilo e assim oferecer 
um nível de protecção mais elevado. 
Reconheceu-se também que era 
necessário encorajar a solidariedade e 
uma redistribuição mais satisfatória dos 
beneficiários da protecção internacional 
entre os Estados-Membros, por forma a 
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assistir os Estados-Membros que 
enfrentam pressões fortes e 
desproporcionadas nos seus sistemas de 
asilo, em especial devido à sua localização 
geográfica ou situação demográfica.  

Or. el

Alteração 17
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No artigo 80.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
declara-se que as políticas da União em 
matéria de controlos nas fronteiras, asilo 
e imigração devem ser regidas pelo 
princípio da solidariedade e da partilha 
equitativa de responsabilidades entre os 
Estados-Membros, incluindo no plano 
financeiro, e que, se necessário, os actos 
da União adoptados por força do presente 
capítulo conterão medidas adequadas 
para a aplicação deste princípio.

Or. el

Alteração 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) O «interesse superior da criança» 
deverá ser uma das principais 
considerações dos Estados-Membros na 
aplicação da presente directiva, em 
conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos 
da Criança.

(17) O «interesse superior da criança» deve 
constituir uma das principais considerações 
dos Estados-Membros na aplicação das 
disposições da presente directiva, em 
conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos 
da Criança. Ao ponderarem o interesse 
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superior do menor, os Estados-Membros 
devem ter especialmente em conta os 
seguintes factores: 
a preservação da vida familiar, dando a 
possibilidade de reunificação familiar em 
caso de menores separados caso seja no 
seu melhor interesse; 
o bem-estar e o desenvolvimento social do 
menor, tendo em atenção os antecedentes 
étnicos, culturais, linguísticos e religiosos 
do menor e a necessidade de estabilidade 
e continuidade a nível das modalidades 
relativas a cuidados e à guarda e acesso a 
serviços de saúde e educativos;
considerações em matéria de segurança, 
em particular quando existem riscos de o 
menor ser vítima de toda e qualquer 
forma de violência e exploração, 
incluindo tráfico humano; e ainda
as opiniões do menor, conferindo a devida 
importância a essas opiniões em função 
da sua idade e grau de maturidade.

Or. en

Alteração 19
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) O «interesse superior da criança» 
deverá ser uma das principais 
considerações dos Estados-Membros na 
aplicação da presente directiva, em 
conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos 
da Criança.

(17) O «interesse superior da criança» 
deverá ser uma das principais 
considerações dos Estados-Membros na 
aplicação da presente directiva, em 
conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos 
da Criança.

Ao ponderarem o interesse superior da 
criança, os Estados-Membros devem ter 
especialmente em conta os seguintes 
factores:
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a) a preservação da vida familiar, 
incluindo,  no caso de crianças separadas 
das suas famílias, possibilidades de 
reagrupamento familiar dentro ou fora do 
território dos Estados-Membros;
b) o bem-estar e o desenvolvimento social 
da criança, tendo em particular atenção 
os antecedentes étnicos, religiosos, 
culturais e linguísticos da criança e a 
necessidade de estabilidade e 
continuidade a nível das modalidades 
relativas aos cuidados e à guarda e acesso 
aos serviços de educação e saúde;
(c) considerações em matéria de 
segurança, em particular quando existem 
um risco de a criança ser vítima de 
qualquer forma de violência e exploração, 
incluindo o tráfico;
(d) os desejos da criança, ponderando 
devidamente esses desejos, em função da 
idade e maturidade da criança.

Or. de

Justificação

Ao atender ao superior interesse da criança, os Estados-Membros devem igualmente 
considerar devidamente as possibilidades de reagrupamento familiar dentro ou fora do 
território dos Estados-Membros.

Alteração 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Considerando 18 

Texto da Comissão Alteração

(18) É necessário alargar a noção de 
membro da família, tendo em conta as 
diferentes circunstâncias específicas de 
dependência e a especial atenção a 
conferir ao interesse superior da criança.

Suprimido

Or. de
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Justificação

No intuito de prevenir abusos e problemas no que respeita à produção de prova de uma 
relação familiar e no interesse da família nuclear, a noção de ‘membro da família’ deve ser 
definida de forma estrita.

Alteração 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Considerando 25 

Texto da Comissão Alteração

(25) A protecção pode ser proporcionada 
não só pelo Estado, mas também por partes 
ou organizações, incluindo organizações 
internacionais, que cumpram os requisitos 
da presente directiva e que controlem uma 
região ou uma área maior do território do 
Estado e que estejam dispostas e tenham 
capacidade para aplicar o princípio do 
Estado de direito. Essa protecção deve ser 
efectiva e duradoura .

(25) A protecção pode ser proporcionada 
não só pelo Estado, mas também por partes 
ou organizações, incluindo organizações 
internacionais, que cumpram os requisitos 
da presente directiva e que controlem uma 
região ou uma área maior do território do 
Estado. Essa protecção deve ser efectiva e 
duradoura .

Or. de

Justificação

A aplicação do princípio do Estado de direito e a legitimidade de um actor no domínio da 
protecção é material que não se insere no âmbito de aplicação da presente directiva e a que a 
mesma não pretende, de modo algum, reportar-se. Em contrapartida, a primeira prioridade é 
a segurança e protecção das pessoas que tenham apresentado um pedido de protecção 
internacional. O tipo de governo ou Estado que concede tal protecção é uma questão que se 
insere no âmbito da boa governação e democratização mundial e não pode ser estabelecido 
parte de um sistema de asilo europeu comum.

Alteração 22
Sylvie Guillaume

Proposta de directiva
Considerando 25 
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Texto da Comissão Alteração

(25) A protecção pode ser proporcionada 
não só pelo Estado, mas também por 
partes ou organizações, incluindo 
organizações internacionais, que 
cumpram os requisitos da presente 
directiva e que controlem uma região ou 
uma área maior do território do Estado e
que estejam dispostas e tenham
capacidade para aplicar o princípio do 
Estado de direito. Essa protecção deve ser 
efectiva e duradoura .

(25) A protecção só pode ser 
proporcionada pelo Estado que esteja 
decidido e tenha capacidade para aplicar o 
princípio do Estado de direito. Essa 
protecção deve ser efectiva e duradoura .

Or. fr

Justificação

Os intervenientes na protecção deveriam limitar-se exclusivamente às autoridades nacionais. 
Tal como implica o artigo na sua forma revista segundo a proposta da Comissão, as "partes 
ou organizações, incluindo as organizações internacionais" não têm capacidade para fazer 
respeitar o Estado de direito e assim assegurar uma protecção "efectiva e duradoura". 
Acresce que, dado que não têm capacidade para ser signatárias de instrumentos jurídicos 
internacionais sobre os direitos do Homem, não podem ser consideradas juridicamente 
responsáveis em caso de incumprimento das obrigações internacionais em matéria de 
protecção dos refugiados e dos direitos humanos.

Alteração 23
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Considerando 26 

Texto da Comissão Alteração

(26) A protecção interna deve estar 
efectivamente disponível para o requerente 
numa parte do país de origem em que 
possa viajar, ser admitido e instalar-se de 
forma regular e com segurança.

(26) A protecção interna deve estar 
efectivamente disponível para o requerente 
numa parte do país de origem em que 
possa viajar sem risco ou sanção, ser 
admitido e residir.

Or. de
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Justificação

Em alguns países de origem, estruturas públicas inadequadas, impedem que uma admissão, 
embora legal e formalmente correcta, seja conforme aos nossos padrões. Esta falta de 
disposições adequadas ou a utilização de diferentes disposições não colocam, de per se, um 
obstáculo à elegibilidade para o benefício da protecção interna, nem constituem prova de 
inadequada segurança.

Alteração 24
Carmen Romero López

Proposta de directiva
Considerando 26 

Texto da Comissão Alteração

(26) A protecção interna deve estar 
efectivamente disponível para o requerente 
numa parte do país de origem em que 
possa viajar, ser admitido e instalar-se de 
forma regular e com segurança.

(26) A protecção interna deve estar 
efectivamente disponível para o requerente 
numa parte do país de origem em que 
possa viajar, ser admitido e instalar-se de 
forma regular e com segurança e tenha 
expectativas razoáveis de aí permanecer.
Em particular, ao ponderarem o que se 
entende por razoável, os 
Estados-Membros deveriam ter em conta 
os seguintes factores: as circunstâncias 
pessoais do requerente, a existência de 
perseguição no passado, a segurança, o 
respeito pelos direitos humanos e a 
possibilidade de sobrevivência económica 
nessa parte do país.

Or. en

Justificação

A presente alteração permitiria tornar o texto consentâneo com as orientações do ACNUR em 
matéria de protecção internacional: "Refúgio interno ou alternativa de reinstalação" na 
acepção do artigo 1.º, parte A, n.º 2, da Convenção de 1951 e do Protocolo relativo ao 
Estatuto dos Refugiados de 1967.
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Alteração 25
Jean Lambert

Proposta de directiva
Considerando 27 

Texto da Comissão Alteração

(27) É necessário que, na apreciação dos 
pedidos de protecção internacional 
apresentados por menores, os 
Estados-Membros tenham em conta formas 
de perseguição associadas especificamente 
às crianças.

(27) É necessário que, na apreciação dos 
pedidos de protecção internacional 
apresentados por menores, os 
Estados-Membros tenham em conta formas 
de perseguição associadas especificamente 
às crianças, como sejam recrutamento de 
menores, tráfico de crianças, mutilação 
genital feminina e violência familiar e 
doméstica, casamento forçado ou de 
menores e trabalho forçado.

Or. en

Justificação

Este aditamento contém uma lista não exaustiva de algumas formas específicas de 
perseguição infantil que deveriam ser tidas em consideração.

Alteração 26
Carmen Romero López

Proposta de directiva
Considerando 27-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(27-A) É igualmente necessário que, 
aquando da avaliação dos pedidos de 
protecção internacional, os 
Estados-Membros tenham em devida 
consideração a concorrência de tradições 
jurídicas ou de costumes que 
compreendam actos atentatórios da 
integridade física ou da dignidade da 
pessoa, como a mutilação genital, a 
lapidação, os casamentos forçados ou os 
crimes de honra.
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Or. es

Justificação

Este novo considerando é coerente com as alterações apresentadas ao articulado sobre as 
tradições jurídicas ou os costumes que atentam contra a integridade física ou a dignidade da 
pessoa.

Alteração 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Considerando 29 

Texto da Comissão Alteração

(29) É igualmente necessário introduzir um 
conceito comum do motivo de perseguição 
que constitui a pertença a ou a «filiação em 
certo grupo social». Para efeitos de 
definição de grupo social específico, 
devem ser tidas em devida consideração 
questões relacionadas com o género do 
requerente.

(29) É igualmente necessário introduzir um 
conceito comum do motivo de perseguição 
que constitui a pertença a ou a «filiação em 
certo grupo social». Para efeitos de 
definição de grupo social específico, 
devem ser tidas em devida consideração 
questões relacionadas com o género do 
requerente. Neste contexto, deve ser 
prestada particular atenção a fenómenos 
como as mutilações genitais femininas, o 
aborto forçado e a esterilização forçada.

Or. it

Justificação

As mutilações genitais, o aborto por coacção e a esterilização forçada constituem formas de 
violência extremamente graves contra as mulheres, pelo que devem ser especificamente 
mencionadas na presente directiva. A resolução 1765 (2010) da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa faz referência explícita à necessidade de ter em consideração esses 
fenómenos no domínio dos pedidos de asilo.

Alteração 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Considerando 36-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(36-A) Não é absolutamente necessário 
conceder aos membros da família dos 
beneficiários do estatuto de protecção 
subsidiária os mesmos benefícios; não 
obstante, os benefícios concedidos a esses 
membros da família devem ser 
proporcional aos concedidos aos 
beneficiários do estatuto de protecção 
subsidiária.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Considerando 37 

Texto da Comissão Alteração

(37) É necessário assegurar o pleno 
respeito do princípio da não discriminação, 
respondendo simultaneamente à 
solicitação do Programa da Haia no 
sentido de estabelecer um estatuto 
uniforme. Para esse efeito, e com 
excepção das derrogações necessárias e 
objectivamente justificadas, os 
beneficiários de protecção subsidiária 
devem beneficiar dos mesmos direitos e 
benefícios dos refugiados e devem estar 
sujeitos às mesmas condições de 
elegibilidade.

(37) É necessário assegurar o pleno 
respeito do princípio da não discriminação. 
Quando seja necessário e objectivamente 
justificado, os beneficiários de protecção 
subsidiária devem beneficiar dos mesmos 
direitos e benefícios dos refugiados e 
devem estar sujeitos às mesmas condições 
de elegibilidade. Simultaneamente, nos 
termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do 
artigo 78.º do tratado obre o 
Funcionamento da União Europeia, deve 
manter-se a possibilidade de estabelecer 
uma distinção entre um estatuto uniforme 
de asilo e um estatuto uniforme de 
protecção subsidiária.
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Or. de

Justificação

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor.
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Alteração 30
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Considerando 39 

Texto da Comissão Alteração

(39) A fim de melhorar o exercício efectivo 
dos direitos e benefícios estabelecidos na 
directiva por parte dos beneficiários de 
protecção internacional, é necessário ter 
em conta as suas necessidades específicas e 
os problemas particulares de integração 
com que se confrontam.

(39) A fim de melhorar o exercício efectivo 
dos direitos e benefícios estabelecidos na 
directiva por parte dos beneficiários de 
protecção internacional, é necessário ter 
em conta as suas necessidades específicas e 
os problemas particulares de integração 
com que se confrontam. Simultaneamente, 
deve exigir-se dos beneficiários de 
protecção internacional que tomem 
medidas activas para se integrarem na 
sociedade, frequentando cursos de 
integração, e que respeitem as normas 
fundamentais subjacentes aos sistemas 
legislativos livre e democraticamente 
aplicados nos Estados-Membros, 
nomeadamente a inviolabilidade da 
dignidade humana, a igualdade entre 
homens e mulheres, a separação da Igreja 
e do Estado e a liberdade religiosa. Deve 
ser exigido dos beneficiários do estatuto 
de protecção subsidiária que frequentem 
cursos de integração, se considerado útil 
pelas autoridades competentes.

Or. de
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Justificação

O exercício de direitos no contexto da protecção internacional implica igualmente 
obrigações. Tal engloba não só a observância da legislação do Estado-Membro em questão, 
mas também a frequência de cursos de integração oferecidos por esse Estado-Membro.

Alteração 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Considerando 43 

Texto da Comissão Alteração

(43) Especialmente com o objectivo de 
evitar privações sociais, é conveniente 
proporcionar — de forma não 
discriminatória e no contexto do sistema de 
segurança social — aos beneficiários de 
protecção internacional assistência social 
e meios de subsistência adequados.

(43) Especialmente com o objectivo de 
evitar privações sociais, é conveniente 
proporcionar — de forma não 
discriminatória e no contexto do sistema de 
segurança social — aos beneficiários do 
estatuto de refugiado ou de protecção 
subsidiária de assistência social e meios de 
subsistência adequados.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Considerando 43-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(43-A) No que diz respeito à assistência 
social e aos cuidados de saúde, as 
condições e pormenores das prestações 
devem ser reguladas pela legislação 
nacional. A possibilidade de limitar os 
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benefícios dos beneficiários do estatuto de 
protecção subsidiária deve ser entendida 
com base no princípio de que esta noção 
abrange, pelo menos, o rendimento 
mínimo garantido, a assistência na 
doença e maternidade e a assistência 
parental, nas condições em que são 
concedidos aos nacionais em 
conformidade com a legislação do 
Estado-Membro em causa. 

Or. de

Alteração 33
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Considerando 45 

Texto da Comissão Alteração

(45) As necessidades específicas e as 
particularidades da situação dos 
beneficiários de protecção internacional 
devem ser tidas em conta, na medida do 
possível, nos programas de integração que 
lhes são destinados.

(45) As necessidades específicas e as 
particularidades da situação dos 
beneficiários de protecção internacional 
devem ser tidas em conta, na medida do 
possível, nos programas de integração que 
lhes são destinados. As condições de 
prestação de disponibilização de 
programas de integração devem prever a 
obrigatoriedade de participação dos 
refugiados nesses programas. Deve 
exigir-se dos beneficiários do estatuto de 
protecção subsidiária que frequentem 
cursos de integração, se considerado útil 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

O exercício de direitos no contexto da protecção internacional implica igualmente 
obrigações. Tal engloba não só a observância da legislação do Estado-Membro em questão, 
mas também a frequência de cursos de integração oferecidos por esse Estado-Membro.
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Alteração 34
Sylvie Guillaume

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Requerente», um nacional de um país 
terceiro ou um apátrida que apresentou
um pedido de protecção internacional que 
ainda não foi objecto de decisão definitiva;

i) «Requerente», a pessoa que não é 
nacional do Estado-Membro em que foi 
apresentado o seu pedido de protecção 
internacional e que ainda não foi objecto de 
decisão definitiva;

Or. fr

Justificação

A reformulação da Directiva Qualificação deveria alargar o âmbito de aplicação da 
Directiva de forma a que qualquer pessoa pudesse apresentar um pedido de asilo, posto que 
a Convenção de Genebra relativa ao estatuto dos refugiados não permite tal limitação do seu 
âmbito de aplicação com base em critérios geográficos ou de nacionalidade.

Alteração 35
Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Requerente», um nacional de um país 
terceiro ou um apátrida que apresentou 
um pedido de protecção internacional que 
ainda não foi objecto de decisão definitiva;

i) «Requerente», uma pessoa que não é 
cidadão da União e que apresentou um 
pedido de protecção internacional que 
ainda não foi objecto de decisão definitiva;

Or. en

Alteração 36
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea j) – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

j) «Membros da família», desde que a 
família já esteja constituída no país de 
origem, os seguintes familiares do 
beneficiário de protecção internacional
que se encontrem presentes no mesmo 
Estado-Membro devido ao seu pedido de 
protecção internacional:

j) «Membros da família», desde que a 
família já esteja constituída no país de 
origem, os seguintes familiares do 
beneficiário do estatuto de refugiado ou 
do estatuto de protecção subsidiária que se 
encontrem presentes no mesmo 
Estado-Membro devido ao seu pedido de 
protecção internacional:

Or. en

Alteração 37
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea j) – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

- o cônjuge do beneficiário de protecção 
internacional  ou o parceiro não casado 
vivendo numa relação estável, sempre que 
a legislação ou a prática desse 
Estado-Membro tratar, na sua lei sobre 
estrangeiros, as uniões de facto de modo 
comparável aos casais que tenham 
contraído matrimónio;

- o cônjuge do beneficiário do estatuto de 
refugiado ou do estatuto de protecção 
subsidiária ou o parceiro não casado 
vivendo numa relação estável, sempre que 
a legislação ou a prática desse 
Estado-Membro tratar, na sua lei sobre 
estrangeiros, as uniões de facto de modo 
comparável aos casais que tenham 
contraído matrimónio,

Or. en

Alteração 38
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea j) – travessão 2 

Texto da Comissão Alteração

- os filhos menores dos casais  referidos no 
primeiro travessão ou do beneficiário de 
protecção internacional, desde que sejam 
solteiros, independentemente de terem 

- os filhos menores do casal referido no 
primeiro travessão ou do beneficiário do 
estatuto de refugiado ou do estatuto de 
protecção subsidiária, desde que sejam 
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nascido do casamento, fora do casamento 
ou terem sido adoptados, nos termos do 
direito nacional;

solteiros e dependentes, 
independentemente de terem nascido do 
casamento, fora do casamento ou terem 
sido adoptados, nos termos do direito 
nacional;

Or. en

Alteração 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea j) – travessão 3 

Texto da Comissão Alteração

- os filhos menores casados de casais 
referidos no primeiro travessão ou do 
beneficiário de protecção internacional, 
independentemente de terem nascido do 
casamento, fora do casamento ou terem 
sido adoptados, nos termos do direito 
nacional, sempre que seja do interesse 
destes menores residirem no mesmo país 
que o beneficiário;

Suprimida

Or. it

Justificação

A inclusão dos filhos menores casados na noção de ‘membros da família’ é discutível, tendo 
em conta que, apesar de serem menores, se trata de uma unidade familiar distinta. A 
proposta coloca ainda problemas no que se refere à questão dos casamentos forçados de 
menores em países terceiros.

Alteração 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea j) – travessão 3 

Texto da Comissão Alteração

- os filhos menores casados de casais 
referidos no primeiro travessão ou do 

Suprimido
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beneficiário de protecção internacional, 
independentemente de terem nascido do 
casamento, fora do casamento ou terem 
sido adoptados, nos termos do direito 
nacional, sempre que seja do interesse 
destes menores residirem no mesmo país 
que o beneficiário;

Or. de

Justificação

No intuito de prevenir abusos e problemas no que respeita à produção de prova de uma 
relação familiar e no interesse da família nuclear, a noção de ‘membro da família’ deve ser 
definida de forma estrita.

Alteração 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea j) – travessão 4 

Texto da Comissão Alteração

- o pai, a mãe ou outro familiar adulto 
responsável, por força da lei ou do 
costume, pelo beneficiário de protecção 
internacional, se este for menor e solteiro 
ou, sendo menor e casado, for do seu 
interesse residir no mesmo país que o pai, 
a mãe ou o familiar adulto responsável;

Suprimido

Or. de

Justificação

No intuito de prevenir abusos e problemas no que respeita à produção de prova de uma 
relação familiar e no interesse da família nuclear, a noção de ‘membro da família’ deve ser 
definida de forma estrita.

Alteração 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea j) – travessão 5 
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Texto da Comissão Alteração

- os irmãos menores solteiros do 
beneficiário de protecção internacional, 
se este for menor e solteiro ou, sendo o 
beneficiário de protecção internacional 
ou os seus irmãos menores e casados, for 
do interesse de um ou de vários de entre 
eles residirem no mesmo país;

Suprimido

Or. de

Justificação

No intuito de prevenir abusos e problemas no que respeita à produção de prova de uma 
relação familiar e no interesse da família nuclear, a noção de ‘membro da família’ deve ser 
definida de forma estrita.

Alteração 43
Ernst Strasser

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea j) – travessão 5 

Texto da Comissão Alteração

– os irmãos menores solteiros do 
beneficiário de protecção internacional, 
se este for menor e solteiro ou, sendo o 
beneficiário de protecção internacional 
ou os seus irmãos menores e casados, for 
do interesse de um ou de vários de entre 
eles residirem no mesmo país;

Suprimido

Or. en

Alteração 44
Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto na Convenção 
de Genebra, os Estados-Membros podem 
decidir que, em princípio, não deve ser 
concedido o estatuto de refugiado a um 
requerente que apresente um pedido 
subsequente, se o risco de ser perseguido 
tiver origem em circunstâncias criadas 
pelo requerente, por decisão própria, 
depois de ter abandonado o país de 
origem.

Suprimido

Or. en

Alteração 45
Stavros Lambrinidis

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto na Convenção 
de Genebra, os Estados-Membros podem 
decidir que, em princípio, não deve ser 
concedido o estatuto de refugiado a um 
requerente que apresente um pedido 
subsequente, se o risco de ser perseguido 
tiver origem em circunstâncias criadas pelo 
requerente, por decisão própria, depois de 
ter abandonado o país de origem.

3. Sem prejuízo do disposto na Convenção 
de Genebra, os Estados-Membros podem 
decidir que, em princípio, não deve ser 
concedido o estatuto de refugiado a um 
requerente que apresente um pedido 
subsequente, se o risco de ser perseguido 
tiver origem em circunstâncias criadas pelo
requerente, por decisão própria, depois de 
ter abandonado o país de origem. Não se 
considera que o requerente tenha criado 
esse risco por decisão própria ao exercer 
qualquer um dos seus direitos 
fundamentais nos termos do direito da 
UE, nomeadamente o direito à liberdade 
de expressão.

Or. en
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Alteração 46
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. A protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave deve ser efectiva e duradoura 
e só  pode ser proporcionada:

1. A protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave deve ser efectiva e duradoura 
e pode ser proporcionada:

Or. de

Justificação

É sempre possível conceder protecção, ainda que na ausência de actores nesse domínio. Uma 
restrição absoluta no sentido de que a protecção só pode ser concedida por actores 
reconhecidos não respeitaria o objectivo da concessão de protecção interna.

Alteração 47
Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave deve ser efectiva e duradoura 
e  só  pode ser proporcionada:

1. A protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave deve ser efectiva e duradoura 
e  só  pode ser proporcionada:

a) Pelo Estado; ou a) Pelo Estado; ou
b) Por partes ou organizações, incluindo 
organizações internacionais, que controlem 
o Estado ou uma parcela significativa do 
respectivo território e que estejam 
dispostas e tenham capacidade para 
aplicar o princípio do Estado de direito.

b) Por partes ou organizações, incluindo 
organizações internacionais, que controlem 
o Estado ou uma parcela significativa do 
respectivo território,

desde que esses agentes da protecção 
enunciados nas alíneas a) e b) estejam 
dispostos e tenham capacidade para 
aplicar o Estado de Direito e ser 
legalmente responsabilizados.

Or. en
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Justificação

A frase " que estejam dispostos e tenham capacidade para aplicar o princípio do Estado de 
direito" deve também aplicar-se explicitamente ao Estado, uma vez que não podemos partir 
do princípio de que o Estado ao qual o requerente de asilo solicita protecção esteja 
necessariamente disposto e tenha capacidade para aplicar o princípio do Estado de Direito. 
Os Estados que podem conferir uma protecção eficaz devem poder estar em condições de 
assumir a sua responsabilidade face ao direito internacional.

Alteração 48
Sylvie Guillaume

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Por partes ou organizações, incluindo 
organizações internacionais, que 
controlem o Estado ou uma parcela 
significativa do respectivo território e que 
estejam dispostas e tenham capacidade 
para aplicar o princípio do Estado de 
direito .

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os intervenientes na protecção deveriam limitar-se exclusivamente às autoridades nacionais. 
Tal como implica o artigo na sua forma revista segundo a proposta da Comissão, as "partes 
ou organizações, incluindo as organizações internacionais" não têm capacidade para fazer 
respeitar o Estado de direito e assim assegurar uma protecção "efectiva e duradoura". 
Acresce que, dado que não têm capacidade para ser signatárias de instrumentos jurídicos 
internacionais sobre os direitos do Homem, não podem ser consideradas juridicamente 
responsáveis em caso de incumprimento das obrigações internacionais em matéria de 
protecção dos refugiados e dos direitos humanos.

Alteração 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Por partes ou organizações, incluindo 
organizações internacionais, que controlem 
o Estado ou uma parcela significativa do 
respectivo território e que estejam 
dispostas e tenham capacidade para 
aplicar o princípio do Estado de direito.

b) As partes ou organizações que 
controlem o Estado ou uma parcela 
significativa do respectivo território.

Or. de

Justificação

A aplicação do princípio do Estado de direito e a legitimidade de um actor no domínio da 
protecção é material que não se insere no âmbito de aplicação da presente directiva e a que a 
mesma não pretende, de modo algum, reportar-se. Em contrapartida, a primeira prioridade é 
a segurança e protecção das pessoas que tenham apresentado um pedido de protecção 
internacional. O tipo de governo ou Estado que concede tal protecção é uma questão que se 
insere no âmbito da boa governação e democratização mundial e não pode ser estabelecido 
parte de um sistema de asilo europeu comum.

Alteração 50
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Por partes ou organizações, incluindo 
organizações internacionais, que controlem 
o Estado ou uma parcela significativa do 
respectivo território e que estejam 
dispostas e tenham capacidade para aplicar 
o princípio do Estado de direito .

b) Por partes ou organizações, incluindo 
organizações internacionais ou regionais, 
que controlem o Estado ou uma parcela 
significativa do respectivo território e que 
estejam dispostas e tenham capacidade 
para aplicar o princípio do Estado de 
direito.

Or. en
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Alteração 51
Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. É em geral proporcionada uma 
protecção efectiva e duradoura  quando os 
agentes mencionados no n.º 1 tomam 
medidas razoáveis para impedir a prática 
de actos de perseguição ou de ofensa 
grave, por via, nomeadamente, de um 
sistema jurídico eficaz para detectar, 
accionar judicialmente e punir os actos que 
constituam perseguição ou ofensa grave, e 
o requerente tenha acesso a tal protecção.

2. É proporcionada uma protecção efectiva 
e duradoura  quando os agentes 
mencionados no n.º 1 tomam medidas 
razoáveis para impedir a prática de actos de 
perseguição ou de ofensa grave, por via, 
nomeadamente, de um sistema jurídico 
eficaz para detectar, accionar judicialmente 
e punir os actos que constituam 
perseguição ou ofensa grave, e o 
requerente tenha acesso a tal protecção.

Or. en

Alteração 52
Sylvie Guillaume

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Ao apreciarem se uma organização 
internacional controla um Estado ou uma 
parcela substancial do seu território e 
faculta a protecção descrita no n.º 2, os 
Estados-Membros devem ter em conta 
eventuais orientações dadas em actos 
pertinentes do Conselho.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os intervenientes na protecção deveriam limitar-se exclusivamente às autoridades nacionais. 
Tal como implica o artigo na sua forma revista segundo a proposta da Comissão, as "partes 
ou organizações, incluindo as organizações internacionais" não têm capacidade para fazer 
respeitar o Estado de direito e assim assegurar uma protecção "efectiva e duradoura". 
Acresce que, dado que não têm capacidade para ser signatárias de instrumentos jurídicos 
internacionais sobre os direitos do Homem, não podem ser consideradas juridicamente 
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responsáveis em caso de incumprimento das obrigações internacionais em matéria de 
protecção dos refugiados e dos direitos humanos.

Alteração 53
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Ao apreciarem o pedido de protecção 
internacional, os Estados-Membros podem 
determinar que um requerente não 
necessita de protecção internacional se 
tiver acesso à protecção contra a 
perseguição ou ofensa grave, tal como 
definida no artigo 7.°, numa parte do país 
de origem e possa viajar, ser admitido e 
instalar-se de forma regular e com 
segurança nessa parte do país.

1. Ao apreciarem o pedido de protecção 
internacional, os Estados-Membros podem 
determinar que um requerente não 
necessita de protecção internacional se 
tiver acesso à necessária protecção contra 
a perseguição ou ofensa grave, tal como 
definida no artigo 7.°, numa parte do país 
de origem ou não precisa de recear 
justificadamente ser perseguido numa 
parte do país de origem e possa viajar e 
viver nessa parte do país sem risco ou 
sanção.

Or. de

Justificação

Em alguns países de origem, estruturas públicas inadequadas, impedem que uma admissão, 
embora legal e formalmente correcta, seja conforme aos nossos padrões. Esta falta de 
disposições adequadas ou a utilização de diferentes disposições não colocam, de per se, um 
obstáculo à elegibilidade para o benefício da protecção interna, nem constituem prova de 
inadequada segurança.

Alteração 54
Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Ao apreciarem o pedido de protecção 
internacional, os Estados-Membros podem 
determinar que um requerente não 

1. Ao apreciarem o pedido de protecção 
internacional, os Estados-Membros podem 
determinar que um requerente não 
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necessita de protecção internacional se 
tiver acesso à protecção contra a 
perseguição ou ofensa grave, tal como 
definida no artigo 7.°, numa parte do país 
de origem e possa viajar, ser admitido e 
instalar-se de forma regular e com 
segurança nessa parte do país.

necessita de protecção internacional se, 
numa parte do seu país de origem, não 
houver receio fundado de ser perseguido 
ou o risco real de sofrer ofensa grave, e 
puder viajar, ser admitido e instalar-se de 
forma regular e com segurança e se for 
razoável esperar que o requerente 
permaneça nessa parte do país.

Or. en

Alteração 55
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Ao examinarem se um requerente tem 
acesso à protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave numa  parte do país de origem 
em conformidade com o disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros devem, no momento 
em que tomam a decisão sobre o pedido, 
ter em conta as condições gerais nessa 
parte do país e a situação pessoal do 
requerente. Para este efeito, os 
Estados-Membros devem obter 
informações precisas e actualizadas junto 
de várias fontes, designadamente o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR) e o Gabinete 
Europeu de Apoio ao Asilo.

2. Ao examinarem se um requerente tem 
acesso à protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave numa  parte do país de origem 
em conformidade com o disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros devem, no momento 
em que tomam a decisão sobre o pedido, 
ter em conta as condições gerais nessa 
parte do país e a situação pessoal do 
requerente, em conformidade com o artigo 
4.º. Para este efeito, os Estados-Membros 
devem obter informações precisas e 
actualizadas junto de várias fontes, 
designadamente o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) e o Gabinete Europeu de Apoio 
ao Asilo.

Or. en

Alteração 56
Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Ao examinarem se um requerente tem 
acesso à protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave numa  parte do país de origem 
em conformidade com o disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros devem, no momento 
em que tomam a decisão sobre o pedido, 
ter em conta as condições gerais nessa 
parte do país e a situação pessoal do 
requerente. Para este efeito, os 
Estados-Membros devem obter 
informações precisas e actualizadas junto 
de várias fontes, designadamente o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR) e o Gabinete 
Europeu de Apoio ao Asilo.

2. Ao examinarem se um requerente tem 
acesso à protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave numa  parte do país de origem 
em conformidade com o disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros devem, no momento 
em que tomam a decisão sobre o pedido, 
ter em conta as condições gerais nessa 
parte do país e a situação pessoal do 
requerente. Para este efeito, os 
Estados-Membros devem obter 
informações precisas e actualizadas junto 
de várias fontes, designadamente o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR) e o Gabinete 
Europeu de Apoio ao Asilo e velam por 
que estas informações sejam 
subsequentemente utilizadas.

Or. en

Alteração 57
Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.° 1 pode aplicar-se ainda que 
existam entraves técnicos ao regresso ao 
país de origem.

Or. en

Alteração 58
Franziska Keller

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Acções judiciais ou sanções por recusa e) Acções judiciais ou sanções por recusa 
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em cumprir o serviço militar numa situação 
de conflito em que o cumprimento do 
serviço militar implicasse a prática de 
crime ou acto abrangidos pelas cláusulas 
de exclusão previstas no n.º 2 do artigo 
12.°;

em cumprir o serviço militar numa situação 
de conflito em que o cumprimento do 
serviço militar implicasse a prática de 
crime ou acto abrangidos pelas cláusulas 
de exclusão previstas no n.º 2 do artigo 
12.° ou fosse incompatível com as 
convicções profundas de ordem moral, 
religiosa ou política ou outras razões 
válidas de consciência da pessoa em 
causa;

Or. en

Justificação

Deveria igualmente ser reconhecida no texto a perseguição decorrente de objecção de 
consciência ao serviço militar.

Alteração 59
Carmen Romero López

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Actos cometidos especificamente em 
razão do género ou contra crianças.

f) Actos cometidos especificamente em 
razão do género ou contra crianças, 
incluindo os que estão ligados a tradições 
jurídicas ou a costumes que atentem 
contra a integridade física ou a dignidade 
da pessoa.

Or. es

Justificação

Pretende-se que a Directiva tenha em devida consideração as tradições jurídicas ou costumes 
que compreendam actos atentatórios da integridade física ou da dignidade da pessoa, como a 
mutilação genital, a lapidação, os casamentos forçados ou os crimes de honra.
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Alteração 60
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Nos termos da alínea c) do artigo 2.º, 
tem de haver um nexo entre os motivos a 
que se refere o artigo 10.º e os actos de 
perseguição qualificados no n.º 1 ou falta 
de protecção em relação a tais actos.

3. Nos termos da alínea c) do artigo 2.º, 
tem de haver um nexo entre os motivos a 
que se refere o artigo 10.º e os actos de 
perseguição qualificados no n.º 1.

Or. de

Justificação

A inexistência de protecção contra actos de perseguição não pode, de per se, ser considerada 
um acto de perseguição. De facto, um acto de perseguição tem de envolver uma perseguição 
real. Não obstante, a inexistência de protecção contra um acto de perseguição não constitui 
perseguição real.

Alteração 61
Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d) – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

– os membros desse grupo partilham de 
uma característica inata ou de uma história 
comum que não pode ser alterada, ou 
partilham de uma característica ou crença 
considerada tão fundamental para a 
identidade ou consciência dos membros do 
grupo que não se pode exigir que a ela 
renunciem; e

– os membros desse grupo partilham de 
uma característica inata ou de uma história 
comum que não pode ser alterada, ou 
partilham de uma característica ou crença 
considerada tão fundamental para a 
identidade ou consciência dos membros do 
grupo que não se pode exigir que a ela 
renunciem; ou

Or. en
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Alteração 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Dependendo das circunstâncias no país de 
origem, um grupo social específico poderá 
incluir um grupo baseado numa 
característica comum de orientação sexual. 
A orientação sexual não pode ser entendida 
como incluindo actos considerados 
criminosos segundo o direito nacional dos 
Estados-Membros. Devem ser tidos em 
devida consideração os aspectos 
relacionados com o género para efeitos de 
determinação da pertença a um grupo 
social específico ou de identificação de 
uma característica desse grupo.

Dependendo das circunstâncias no país de 
origem, um grupo social específico poderá 
incluir um grupo baseado numa 
característica comum de orientação sexual. 
A orientação sexual não pode ser entendida 
como incluindo actos considerados 
criminosos segundo o direito nacional dos 
Estados-Membros. Devem ser tidos em 
devida consideração os aspectos 
relacionados com o sexo para efeitos de 
determinação da pertença a um grupo 
social específico ou de identificação de 
uma característica desse grupo.

Or. it

Justificação

A referência ao termo ‘género’ é juridicamente incorrecta em relação à terminologia dos 
Tratados, que falam sempre de ‘sexo’ e nunca de ‘género’. Além disso, o conceito de ‘género’ 
tem um carácter ‘moral’ e não pode ser considerado comummente aceite.

Alteração 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Dependendo das circunstâncias no país de 
origem, um grupo social específico poderá 
incluir um grupo baseado numa 
característica comum de orientação sexual. 
A orientação sexual não pode ser 
entendida como incluindo actos 
considerados criminosos segundo o 
direito nacional dos Estados-Membros.
Devem ser tidos em devida consideração os 

Dependendo das circunstâncias no país de 
origem, um grupo social específico 
incluirá um grupo baseado numa 
característica comum de orientação sexual. 
Serão tidos em devida consideração os 
aspectos relacionados com o género, 
incluindo a identidade de género, para 
efeitos de determinação da pertença a um 
grupo social específico ou de identificação 
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aspectos relacionados com o género para 
efeitos de determinação da pertença a um 
grupo social específico ou de identificação 
de uma característica desse grupo.

de uma característica desse grupo.

Or. en

Alteração 64
Carmen Romero López

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Dependendo das circunstâncias no país de 
origem, um grupo social específico poderá 
incluir um grupo baseado numa 
característica comum de orientação sexual.
A orientação sexual não pode ser entendida 
como incluindo actos considerados 
criminosos segundo o direito nacional dos 
Estados-Membros. Devem ser tidos em 
devida consideração os aspectos 
relacionados com o género para efeitos de 
determinação da pertença a um grupo 
social específico ou de identificação de 
uma característica desse grupo.

Dependendo das circunstâncias no país de 
origem, um grupo social específico poderá 
incluir um grupo baseado numa 
característica comum de orientação sexual. 
A orientação sexual não pode ser entendida 
como incluindo actos considerados 
criminosos segundo o direito nacional dos 
Estados-Membros. Devem ser tidos em 
devida consideração os aspectos 
relacionados com o género para efeitos de 
determinação da pertença a um grupo 
social específico ou de identificação de 
uma característica desse grupo. Além disso, 
para a determinação da pertença, deverá 
atender-se à concorrência de tradições 
jurídicas ou de costumes que atentem 
contra a integridade física ou a dignidade 
da pessoa.

Or. es

Justificação

Pretende-se que a Directiva tenha em devida consideração as tradições jurídicas ou os 
costumes que compreendam actos atentatórios da integridade física ou da dignidade da 
pessoa, como a mutilação genital, a lapidação, os casamentos forçados ou os crimes de 
honra.
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Alteração 65
Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. As alíneas e) e f) do n.° 1 não se 
aplicam ao refugiado que pode invocar 
razões imperiosas relacionadas com 
perseguições anteriores para recusar 
valer-se da protecção do país da 
respectiva nacionalidade ou, na 
eventualidade de ser apátrida, do seu 
antigo país de residência habitual.

Suprimido

Or. en

Alteração 66
Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O n.° 1 não se aplica ao beneficiário de 
protecção subsidiária que pode invocar 
razões imperiosas relacionadas com 
perseguições anteriores para recusar 
valer-se da protecção do país da 
respectiva nacionalidade ou, na 
eventualidade de ser apátrida, do seu 
antigo país de residência habitual.

Suprimido

Or. en

Alteração 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 20 - n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. Ao aplicar o presente capítulo, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
situação específica das pessoas 
vulneráveis, designadamente os menores, 
os menores não acompanhados, os 
deficientes, os idosos, as grávidas, as 
famílias monoparentais com filhos 
menores, as vítimas de tráfico, as pessoas 
com problemas de saúde mental  e as 
pessoas que tenham sido sujeitas a actos de 
tortura, violação ou outras formas graves 
de violência psicológica, física ou sexual.

3. Ao aplicar o presente capítulo, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
situação específica das pessoas 
vulneráveis, designadamente os menores, 
os menores não acompanhados, os 
deficientes, os idosos, as grávidas, as 
famílias monoparentais com filhos 
menores, as vítimas de tráfico, as pessoas 
com problemas de saúde mental  e as 
pessoas que tenham sido sujeitas a actos de 
tortura ou a tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes, como as 
mutilações genitais, a esterilização 
forçada, a violação ou o aborto por 
forçado, bem como outras formas graves 
de violência psicológica, física ou sexual.

Or. it

Justificação

As mutilações genitais, o aborto por coacção e a esterilização forçada constituem formas de 
violência extremamente graves contra as mulheres, pelo que devem ser especificamente 
mencionadas na presente directiva. A resolução 1765 (2010) da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa faz referência explícita à necessidade de ter em consideração esses 
fenómenos no domínio dos pedidos de asilo.

Alteração 68
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Ao aplicar o presente capítulo, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
situação específica das pessoas 
vulneráveis, designadamente os menores, 
os menores não acompanhados, os 
deficientes, os idosos, as grávidas, as 
famílias monoparentais com filhos 
menores, as vítimas de tráfico, as pessoas 

3. Ao aplicar o presente capítulo, os 
Estados Membros devem ter em conta a 
situação específica das pessoas 
vulneráveis, designadamente os menores, 
os menores não acompanhados, os 
deficientes, os idosos, as grávidas, as 
famílias monoparentais com filhos 
menores, as vítimas de tráfico e as pessoas 
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com problemas de saúde mental e as 
pessoas que tenham sido sujeitas a actos de 
tortura, violação ou outras formas graves 
de violência psicológica, física ou sexual.

que tenham sido sujeitas a actos de tortura, 
violação ou outras formas graves de 
violência psicológica, física ou sexual.

Or. de

Justificação

Neste contexto, os problemas de saúde mental não estão definidos de forma suficientemente 
clara ou são abrangidos por outros itens incluídos na lista de actos de perseguição.

Alteração 69
Carmen Romero López

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Ao aplicar o presente capítulo, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
situação específica das pessoas 
vulneráveis, designadamente os menores, 
os menores não acompanhados, os 
deficientes, os idosos, as grávidas, as 
famílias monoparentais com filhos 
menores, as vítimas de tráfico, as pessoas 
com problemas de saúde mental  e as 
pessoas que tenham sido sujeitas a actos de 
tortura, violação ou outras formas graves 
de violência psicológica, física ou sexual.

3. Ao aplicar o presente capítulo, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
situação específica das pessoas 
vulneráveis, designadamente os menores, 
os menores não acompanhados, os 
deficientes, os idosos, as grávidas, as 
famílias monoparentais com filhos 
menores, as vítimas de tráfico, as vítimas 
de tradições jurídicas ou de costumes que 
atentem contra a integridade física ou a 
dignidade da pessoa, as pessoas com 
problemas de saúde mental  e as pessoas 
que tenham sido sujeitas a actos de tortura, 
violação ou outras formas graves de 
violência psicológica, física ou sexual.

Or. es

Justificação

Pretende-se que a Directiva tenha em devida consideração a particular situação de 
vulnerabilidade das vítimas de tradições jurídicas ou de costumes que compreendem práticas 
ou sanções atentatórias dos direitos humanos fundamentais, como a mutilação genital, a 
lapidação ou os crimes de honra.
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Alteração 70
Ernst Strasser

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Ao aplicar o presente capítulo, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
situação específica das pessoas 
vulneráveis, designadamente os menores, 
os menores não acompanhados, os 
deficientes, os idosos, as grávidas, as 
famílias monoparentais com filhos 
menores, as vítimas de tráfico, as pessoas 
com problemas de saúde mental e as 
pessoas que tenham sido sujeitas a actos de 
tortura, violação ou outras formas graves
de violência psicológica, física ou sexual.

3. Ao aplicar o presente capítulo, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
situação específica das pessoas 
vulneráveis, designadamente os menores, 
os menores não acompanhados, os 
deficientes, os idosos, as grávidas, as 
famílias monoparentais com filhos 
menores e as pessoas que tenham sido 
sujeitas a actos de tortura, violação ou 
outras formas graves de violência 
psicológica, física ou sexual.

Or. en

Alteração 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os interesses superiores da criança 
constituem uma consideração primordial 
para os Estados-Membros na transposição 
das disposições do presente capítulo 
respeitantes aos menores.

5. O «interesse superior da criança»
constitui uma consideração primordial dos
Estados-Membros na transposição das 
disposições da presente directiva, em 
conformidade com a Convenção das 
Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos 
da Criança. Ao ponderarem o interesse 
superior dos menores, os 
Estados-Membros devem ter 
especialmente em conta os seguintes 
factores:
a) a preservação da vida familiar, dando a 
possibilidade de reunificação familiar em 
caso de crianças separadas caso seja no 
seu melhor interesse;
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b) o bem-estar e o desenvolvimento social 
do menor, tendo em particular atenção os 
antecedentes étnicos, culturais, 
linguísticos e religiosos do menor e a 
necessidade de estabilidade e 
continuidade a nível das modalidades 
relativas a cuidados e à guarda e acesso a 
serviços de saúde e educativos;
c) considerações em matéria de 
segurança, em particular quando existem 
riscos de o menor ser vítima de toda e 
qualquer forma de violência e exploração, 
incluindo tráfico humano;
d) as opiniões do menor, conferindo a 
devida importância a essas opiniões em 
função da sua idade e grau de 
maturidade.

Or. en

Alteração 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Nos limites da Convenção de 
Genebra, os Estados-Membros podem 
reduzir os benefícios concedidos ao abrigo 
do presente Capítulo aos refugiados cujo 
estatuto tenha sido obtido com base em 
actividades desenvolvidas exclusiva e 
principalmente para criar as condições 
necessárias ao reconhecimento do estatuo 
de refugiado.

Or. de

Justificação

No intuito de precaver abusos, deve ser possível reduzir os benefícios concedidos aos 
refugiados que tenham deliberadamente desenvolvido actividades destinadas a assegurar o 
estatuto de refugiado.
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Alteração 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-B. Nos limites da Convenção de 
Genebra, os Estados-Membros podem 
reduzir os benefícios concedidos ao abrigo 
do presente Capítulo aos beneficiários do 
estatuto de protecção subsidiária que 
tenham obtido esse estatuto com base em 
actividades desenvolvidas exclusiva e 
principalmente para criar as condições 
necessárias ao reconhecimento do estatuo 
de beneficiário de protecção subsidiária.

Or. de

Justificação

No intuito de precaver abusos, deve ser possível reduzir os benefícios concedidos aos 
refugiados que tenham deliberadamente desenvolvido actividades destinadas a assegurar o 
estatuto de refugiado.

Alteração 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea b-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Quando, em todo o caso, existam 
razões fundamentadas para entender que 
o interessado adoptou comportamentos 
graves considerados incompatíveis com a 
entrada e a permanência no 
Estado-Membro de acolhimento.

Or. it
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Justificação

A fim de assegurar o mais elevado nível de protecção dos cidadãos, parece necessário prever 
todos os casos concretos, incluindo o de pessoas cujo comportamento, apesar de não 
constituir um eventual perigo no Estado de origem, possa sê-lo potencialmente no Estado de 
acolhimento.

Alteração 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Logo que possível após a concessão do seu 
estatuto de protecção, os Estados-Membros 
devem proporcionar aos beneficiários  de 
protecção internacional acesso a 
informações claras sobre os direitos e as 
obrigações relativos ao respectivo estatuto, 
numa língua que, em princípio, a pessoa 
em causa possa compreender.

Logo que possível após a concessão do seu 
estatuto de protecção, os Estados-Membros 
devem proporcionar aos beneficiários  de 
protecção internacional acesso a 
informações claras sobre os direitos e as 
obrigações relativos ao respectivo estatuto, 
numa língua que a pessoa em causa 
compreenda ou que, em princípio, possa 
compreender.

Or. en

Justificação

O beneficiário de protecção internacional deveria estar em condições de compreender e 
comunicar perfeitamente numa língua que conheça bem.

Alteração 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Tratando-se de membros da família de 
beneficiários do estatuto de protecção 
subsidiária, os Estados-Membros podem 
definir as condições aplicáveis à 
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concessão desses benefícios.
Nesses casos, os Estados-Membros devem 
assegurar que os benefícios concedidos 
garantam um nível de vida adequado.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 77
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
providenciar por que os membros da 
família do beneficiário de protecção 
internacional  que não possam por si 
mesmos beneficiar desta protecção, 
possam reivindicar os benefícios referidos 
nos artigos 24.º a 34.º, em conformidade 
com os procedimentos nacionais e na 
medida em que tal seja compatível com o 
seu estatuto jurídico pessoal.

2. Os Estados-Membros devem 
providenciar por que os membros da 
família do beneficiário do estatuto de 
refugiado ou do estatuto de protecção 
subsidiária, que não possam por si mesmos 
beneficiar desses estatutos, possam 
reivindicar os benefícios referidos nos 
artigos 24.° a 34.°, em conformidade com 
os procedimentos nacionais e na medida 
em que tal seja compatível com o seu 
estatuto jurídico pessoal.

Tratando-se de membros da família do 
beneficiário do estatuto de protecção 
subsidiária, os Estados-Membros podem 
definir as condições aplicáveis a esses 
benefícios.
Nesses casos, os Estados-Membros devem 
ainda assegurar que os benefícios 
concedidos garantam um nível de vida 
adequado.

Or. en
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Alteração 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Logo que possível após a concessão do 
respectivo estatuto, os Estados-Membros 
devem emitir aos beneficiários de 
protecção internacional uma autorização 
de residência válida durante, pelo menos, 
três anos e renovável, a menos que motivos 
imperiosos de segurança nacional ou 
ordem pública exijam o contrário, e sem 
prejuízo do n.º 3 do artigo 21.º.

Logo que possível após a concessão do 
respectivo estatuto, os Estados-Membros 
devem emitir às pessoas a que tenha sido 
concedido o estatuto de refugiado uma 
autorização de residência válida durante, 
pelo menos, três anos e renovável, a menos 
que motivos imperiosos de segurança 
nacional ou ordem pública exijam o 
contrário e sem prejuízo do n.° 3 do artigo 
21.°.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 79
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Logo que possível após a concessão do 
respectivo estatuto, os Estados-Membros 
devem emitir aos beneficiários de 
protecção internacional  uma autorização 
de residência válida durante, pelo menos, 
três anos e renovável, a menos que motivos 
imperiosos de segurança nacional ou 
ordem pública exijam o contrário, e sem 
prejuízo do n.º 3 do artigo 21.º.

Logo que possível após a concessão do 
respectivo estatuto, os Estados-Membros 
devem emitir aos beneficiários do estatuto 
de refugiado ou do estatuto de protecção 
subsidiária uma autorização de residência 
válida durante, pelo menos, três anos e 
renovável, a menos que motivos 
imperiosos de segurança nacional ou 
ordem pública exijam o contrário e sem 
prejuízo do n.º 3 do artigo 21.°
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Or. en

Alteração 80
Ernst Strasser

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Logo que possível após a concessão do 
respectivo estatuto, os Estados-Membros 
devem emitir aos beneficiários de 
protecção internacional  uma autorização 
de residência válida durante, pelo menos, 
três anos e renovável, a menos que motivos 
imperiosos de segurança nacional ou 
ordem pública exijam o contrário, e sem 
prejuízo do n.º 3 do artigo 21.º.

Logo que possível após a concessão do 
respectivo estatuto, os Estados-Membros 
devem emitir aos beneficiários do estatuto 
de refugiado uma autorização de 
residência válida durante, pelo menos, três 
anos e renovável, a menos que motivos 
imperiosos de segurança nacional ou 
ordem pública exijam o contrário e sem 
prejuízo do n.º 3 do artigo 21. °.

Or. en

Alteração 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 24 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do n.º 1 do artigo 23.º, a 
autorização de residência a emitir aos 
membros da família dos beneficiários de 
protecção internacional pode ter validade 
inferior a três anos e ser renovável.

Sem prejuízo do n.° 1 do artigo 23.°, a 
autorização de residência a emitir aos 
membros da família das pessoas a quem 
tenha sido concedido o estatuto de 
refugiado pode ter validade inferior a três 
anos e ser renovável.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.
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Alteração 82
Ernst Strasser

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do n.º 1 do artigo 23.º, a 
autorização de residência a emitir aos 
membros da família dos beneficiários de 
protecção internacional  pode ter validade 
inferior a três anos e ser renovável.

Logo que possível após a concessão do 
estatuto, os Estados-Membros emitem aos 
beneficiários do estatuto de protecção 
subsidiária uma autorização de residência 
válida durante, pelo menos, um ano e 
renovável, salvo nos casos em que motivos 
imperiosos de segurança nacional ou 
ordem pública exijam outras medidas.

Or. en

Alteração 83
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Logo que possível após a concessão 
do estatuto, os Estados-Membros devem 
emitir aos beneficiários do estatuto de 
protecção subsidiária uma autorização de 
residência válida durante, pelo menos, 
dois anos e renovável, a menos que 
motivos imperiosos de segurança nacional 
ou ordem pública exijam o contrário.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.
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Alteração 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Imediatamente após a concessão da 
protecção internacional, os 
Estados-Membros devem autorizar os 
beneficiários da protecção a exercer 
actividade por conta de outrem ou por 
conta própria, sob reserva das regras gerais 
aplicáveis à profissão e aos empregos na 
administração pública.

1. Imediatamente após a concessão do 
estatuto, os Estados-Membros devem 
autorizar as pessoas a quem foi concedido 
o estatuto de refugiado a exercerem 
actividade por conta de outrem ou por 
conta própria, sob reserva das regras gerais 
aplicáveis à profissão e aos empregos na 
administração pública.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 85
Kinga Göncz

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros facilitam o 
acesso por parte de beneficiários de 
protecção internacional ao micro-crédito, 
por forma a auxiliá-los no arranque de 
microempresas.

Or. en
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Alteração 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam proporcionadas aos 
beneficiários de protecção internacional, 
oportunidades de formação ligadas ao 
emprego para adultos, formação 
profissional, incluindo cursos de formação 
para melhorar as qualificações, experiência 
prática no local de trabalho e 
aconselhamento pelos serviços de 
emprego , em condições equivalentes às 
dos respectivos nacionais.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam proporcionadas às pessoas a 
quem tenha sido concedido o estatuto de 
refugiado, oportunidades de formação 
ligadas ao emprego para adultos, formação 
profissional, incluindo cursos de formação 
para melhorar as qualificações, experiência 
prática no local de trabalho e 
aconselhamento pelos serviços de 
emprego , em condições equivalentes às 
dos respectivos nacionais.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 87
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem envidar 
esforços para facilitar o acesso dos 
beneficiários de protecção internacional 
às oportunidades de formação ligadas ao 
emprego e à formação profissional, 
referidas no n.° 2, através de medidas 
como a concessão, se necessário, de 
subsídios de subsistência e empréstimos 
ou a possibilidade de trabalhar e estudar a 

Suprimido
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tempo parcial.

Or. de

Justificação

A matéria abrangida pelo n.º 3 já é adequadamente abrangida pelos n.ºs 1 e 2. Cumpre evitar 
duplicações.

Alteração 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Imediatamente após a concessão de 
protecção subsidiária, os 
Estados-Membros devem autorizar os 
beneficiários da protecção a exercerem 
actividade por conta de outrem ou por 
conta própria, sem prejuízo das regras 
gerais aplicáveis à profissão e ao serviço 
público. Cumpre ter devidamente em 
conta a situação do Mercado de trabalho 
nos Estados-Membros; tal incluirá uma 
avaliação da justificação de conferir 
prioridade ao acesso ao emprego por um 
período limitado, em conformidade com a 
legislação nacional. Os Estados-Membros 
assegurarão que os beneficiários de 
protecção subsidiária tenham acesso aos 
lugares que lhes tenham sido oferecidos, 
em conformidade com as normas 
nacionais em matéria de prioritarização 
do mercado de trabalho.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.
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Alteração 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros assegurarão 
que os beneficiários do estatuto de 
protecção subsidiária tenham acesso a 
actividades como oportunidades 
educativas para adultos relacionadas com 
o emprego, formação profissional e 
experiência prática no local de trabalho, 
nas condições que eles próprios tenham 
estabelecido.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 90
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros encorajam o 
acesso dos beneficiários de protecção 
internacional a programas de 
aprendizagem de línguas nos 
Estados-Membros, por forma a facilitar o 
pleno acesso aos sistemas de educação de 
jovens e de adultos dos Estados-Membros.

Or. el
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Alteração 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
providenciar por que os beneficiários de 
protecção internacional recebam, no 
Estado-Membro que lhes concedeu essa 
protecção, a assistência social necessária, à 
semelhança dos nacionais desse 
Estado-Membro.

1. Os Estados-Membros devem 
providenciar por que os beneficiários do 
estatuto de refugiado ou de protecção 
subsidiária recebam, no Estado-Membro 
que lhes concedeu esse estatuto, a 
assistência social necessária, à semelhança 
dos nacionais desse Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 92
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
providenciar por que os beneficiários de 
protecção internacional  recebam, no 
Estado-Membro que lhes concedeu essa 
protecção, a assistência social necessária, à 
semelhança dos nacionais desse 
Estado-Membro.

1. Os Estados-Membros devem 
providenciar por que os beneficiários do 
estatuto de refugiado ou do estatuto de 
protecção subsidiária recebam, no 
Estado-Membro que lhes concedeu esse 
estatuto, a assistência social necessária, à 
semelhança dos nacionais desse 
Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 93
Ernst Strasser

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação da regra geral 
estabelecida no n.º 1, os 
Estados-Membros podem limitar a 
assistência social a conceder aos 
beneficiários do estatuto de protecção 
subsidiária às prestações de base, que 
serão então prestadas ao mesmo nível e 
segundo os mesmos critérios de 
elegibilidade que aos respectivos 
nacionais.

Or. en

Alteração 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação da regra geral 
estabelecida no n.º 1, os 
Estados-Membros podem limitar a 
assistência social a conceder aos 
beneficiários do estatuto de protecção 
subsidiária às prestações sociais de base, 
que serão então prestadas ao mesmo nível 
e nas mesmas condições de elegibilidade 
que aos respectivos nacionais.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.
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Alteração 95
Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação da regra geral 
estabelecida no n.º 1, os 
Estados-Membros podem limitar a 
assistência social concedida aos 
beneficiários do estatuto de protecção 
subsidiária às prestações de base, que 
serão então prestadas ao mesmo nível e 
segundo os mesmos critérios de 
elegibilidade que aos respectivos 
nacionais.

Or. en

Justificação

Este número, que inicialmente constava da proposta da Comissão, será mantido, porquanto 
encoraja o acesso ao mercado de trabalho no caso dos dois estatutos, ou seja refugiados e 
beneficiários de protecção subsidiária.

Alteração 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
providenciar por que os beneficiários de 
protecção internacional tenham acesso a 
cuidados de saúde, de acordo com os 
mesmos critérios de elegibilidade que os 
nacionais do Estado-Membro que 
concedeu essa protecção.

1. Os Estados-Membros devem 
providenciar por que os beneficiários do 
estatuto de refugiado ou de protecção 
subsidiária tenham acesso a cuidados de 
saúde, de acordo com os mesmos critérios 
de elegibilidade que os nacionais do 
Estado-Membro que concedeu essa 
protecção .
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Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação da regra geral 
estabelecida no n.° 1, os 
Estados-Membros podem limitar os 
cuidados de saúde concedidos aos 
beneficiários de protecção subsidiária às 
prestações de base, que serão então 
prestadas ao mesmo nível e nas mesmas 
condições de elegibilidade que aos 
respectivos nacionais.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 30 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar, de 2. Os Estados-Membros devem prestar, de 
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acordo com os mesmos critérios de 
elegibilidade que para os nacionais do 
Estado-Membro que concedeu o estatuto, 
cuidados de saúde adequados, incluindo 
cuidados de saúde mental quando 
necessários, aos beneficiários de protecção 
internacional  com necessidades 
específicas, designadamente as grávidas, os 
deficientes, as vítimas de tortura, violações 
ou outra forma grave de violência 
psicológica, física ou sexual ou os menores 
que sofreram qualquer forma de abuso, 
negligência, exploração, tortura, 
tratamentos cruéis, desumanos e 
degradantes ou os efeitos de um conflito 
armado.

acordo com os mesmos critérios de 
elegibilidade que para os nacionais do 
Estado-Membro que concedeu o estatuto, 
cuidados de saúde adequados, incluindo 
cuidados de saúde mental quando 
necessários, aos beneficiários de protecção 
internacional  com necessidades 
específicas, designadamente as grávidas, os 
deficientes, as vítimas de tortura, de
tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, como as mutilações genitais, 
a esterilização forçada, a violação ou o 
aborto forçado, bem como outra forma 
grave de violência psicológica, física ou 
sexual ou os menores que sofreram 
qualquer forma de abuso, negligência, 
exploração, tortura, tratamentos cruéis, 
desumanos e degradantes ou os efeitos de 
um conflito armado.

Or. it

Justificação

As mutilações genitais, o aborto por coacção e a esterilização forçada constituem formas de 
violência extremamente graves contra as mulheres, pelo que devem ser especificamente 
mencionadas na presente directiva. A resolução 1765 (2010) da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa faz referência explícita à necessidade de ter em consideração esses 
fenómenos no domínio dos pedidos de asilo.

Alteração 99
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prestar, de 
acordo com os mesmos critérios de 
elegibilidade que para os nacionais do 
Estado-Membro que concedeu o estatuto, 
cuidados de saúde adequados, incluindo 
cuidados de saúde mental quando 
necessários, aos beneficiários de protecção 
internacional com necessidades 

2. Os Estados-Membros devem prestar, de 
acordo com os mesmos critérios de 
elegibilidade que para os nacionais do 
Estado-Membro que concedeu o estatuto, 
cuidados de saúde adequados, incluindo 
cuidados de saúde mental quando 
necessários, aos beneficiários do estatuto 
de refugiado ou de protecção subsidiária
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específicas, designadamente as grávidas, os 
deficientes, as vítimas de tortura, violações 
ou outra forma grave de violência 
psicológica, física ou sexual ou os menores 
que sofreram qualquer forma de abuso, 
negligência, exploração, tortura, 
tratamentos cruéis, desumanos e 
degradantes ou os efeitos de um conflito 
armado.

com necessidades específicas, 
designadamente as grávidas, os deficientes, 
as vítimas de tortura, violações ou outra 
forma grave de violência psicológica, física 
ou sexual ou os menores que sofreram 
qualquer forma de abuso, negligência, 
exploração, tortura, tratamentos cruéis, 
desumanos e degradantes ou os efeitos de 
um conflito armado.

Or. de

Justificação

Atendendo à vasta panóplia de razões subjacentes ao pedido de protecção internacional e as 
daí resultantes diferenças a nível do período de tempo passado no Estado-Membro em causa, 
deve continuar a ser possível estabelecer distinções entre os níveis de benefícios concedidos 
no contexto do estatuto de refugiado e do estatuto de beneficiário de protecção subsidiária.

Alteração 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros garantem o 
acesso a todas as prestações sanitárias, 
incluindo, quando necessário, as relativas 
a tratamentos transfronteiras.

Or. it

Justificação

A fim de respeitar o princípio da mobilidade dos pacientes e de assegurar efectivamente 
prestações sanitárias nas mesmas condições que para os cidadãos do Estado-Membro, deve 
garantir-se igualmente aos beneficiários de protecção o acesso aos tratamentos 
transfronteiras.
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Alteração 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros devem, em todo 
o caso, garantir assistência sanitária 
específica, em particular de carácter 
psicológico, aos menores não 
acompanhados.

Or. it

Justificação

Tendo em consideração as necessidades especiais de categorias mais expostas, parece 
revestir-se de importância fundamental a assistência sanitária, em particular de natureza 
psicológica.

Alteração 102
Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 32 

Texto da Comissão Alteração

Acesso a um alojamento Suprimido
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os beneficiários de protecção 
internacional  tenham acesso a 
alojamento, em condições equivalentes às 
dos nacionais de outros países terceiros 
que residam legalmente nos respectivos 
territórios. Os Estados-Membros devem 
envidar esforços para implementar 
políticas destinadas a prevenir a 
discriminação dos beneficiários de 
protecção internacional e a assegurar a 
igualdade de oportunidades relativamente 
ao acesso ao alojamento.

Or. en
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Alteração 103
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de facilitar a integração dos 
beneficiários de protecção internacional na 
sociedade, os Estados-Membros devem 
assegurar o acesso a programas de 
integração que considerem apropriados, a 
fim de ter em conta as necessidades 
específicas dos beneficiários de protecção 
internacional ou criar condições prévias 
que garantam o acesso a esses programas.

1. A fim de facilitar a integração dos 
beneficiários de protecção internacional na 
sociedade, os Estados-Membros devem 
assegurar o acesso a programas de 
integração que considerem apropriados, a 
fim de ter em conta as necessidades 
específicas dos beneficiários de protecção 
internacional ou criar condições prévias 
que garantam o acesso a esses programas.
Do mesmo modo, os Estados-Membros 
estipularão que os refugiados são 
obrigados a aceitar essas ofertas de 
assistência à integração, desempenhando, 
assim, um papel activo na sua integração 
na sociedade. Exigir-se-á dos 
beneficiários do estatuto de protecção 
subsidiária que frequentem cursos de 
integração, se considerado útil pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e apropriado à luz da 
duração da necessidade de integração.

Or. de

Justificação

O exercício de direitos no contexto da protecção internacional implica igualmente 
obrigações. Tal engloba não só a observância da legislação do Estado-Membro em questão, 
mas também a frequência de cursos de integração oferecidos por esse Estado-Membro.

Alteração 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Esses programas de integração podem 
incluir programas de introdução e cursos 
de línguas adaptados o mais possível às 
necessidades dos beneficiários de 
protecção internacional.

2. Os Estados-Membros facultarão 
formação linguística, a fim de facilitar a 
integração. Os Estados-Membros são 
também encorajados a elaborar 
programas de formação sobre as leis e os 
valores fundamentais do Estado-Membro 
de residência e os princípios da 
democracia, direitos humanos e 
igualdade, bem como sobre os direitos e 
obrigações individuais nesse 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 105
Jean Lambert

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até […], a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
directiva e propor as alterações 
eventualmente necessárias. Os 
Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão todas as informações adequadas 
para a elaboração do relatório até […].

1. Até […], a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
directiva e propor as alterações 
eventualmente necessárias. As propostas 
de alteração devem ser apresentadas com
carácter prioritário relativamente aos 
artigos 5.º, 7.°, 14.º e 19.°. Os 
Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão todas as informações adequadas 
para a elaboração do relatório até […].

Or. en

Alteração 106
Monika Hohlmeier

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Após a apresentação do relatório, a 
Comissão deve apresentar, pelo menos de 
cinco em cinco anos, um relatório dirigido 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a aplicação da presente directiva.

2. Após a apresentação do relatório, a 
Comissão deve apresentar, pelo menos de 
três em três anos, um relatório dirigido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
aplicação da presente directiva.

Or. de

Justificação

A regular revisão da aplicação da directiva e dos progressos alcançados requer que a 
Comissão apresente um relatório pelo menos de três em três anos.


