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Alteração 24
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O espaço Schengen sem controlos nas 
fronteiras internas depende da aplicação 
efectiva e eficaz pelos Estados-Membros 
das medidas de acompanhamento nos 
domínios das fronteiras externas, da 
política de vistos e do Sistema de 
Informação de Schengen, incluindo a 
protecção de dados, a cooperação policial, 
a cooperação judiciária em matéria penal e 
o combate à droga.

(1) O espaço Schengen sem controlos nas 
fronteiras internas goza de confiança 
mútua entre os Estados-Membros no seu 
cerne e depende da aplicação efectiva e 
eficaz pelos Estados-Membros das medidas 
de acompanhamento nos domínios das 
fronteiras externas, da política de vistos e 
do Sistema de Informação de Schengen, 
incluindo a protecção de dados, a 
cooperação policial, a cooperação 
judiciária em matéria penal, a luta contra a 
corrupção e o crime organizado, e o 
combate à droga.

Or. en

Alteração 25
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O espaço Schengen é uma das 
principais realizações da União, 
apreciada pela maioria dos cidadãos, que 
assegura a livre circulação. Por 
conseguinte, a ausência de controlos nas 
fronteiras internas deve ser preservada.

Or. en
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Alteração 26
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) É necessário um mecanismo de 
avaliação específico para verificar a 
aplicação do acervo de Schengen, dada a 
necessidade, por um lado, de assegurar 
que a aplicação deste acervo se processa na 
prática segundo padrões elevados e 
uniformes e, por outro, de manter um nível 
elevado de confiança mútua entre os 
Estados-Membros que fazem parte de um 
espaço sem controlos nas fronteiras 
internas. Um mecanismo deste tipo deve 
basear-se na estreita cooperação entre a 
Comissão e esses Estados-Membros.

(3) É necessário um mecanismo de 
avaliação específico e uniforme para 
verificar a aplicação do acervo de 
Schengen nos países candidatos e nos 
Estados-Membros em que se aplica o 
acervo de Schengen na totalidade ou 
parcialmente, em conformidade com o 
respectivo Protocolo anexo ao Tratado da 
União Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Este 
mecanismo deve assegurar que a aplicação 
deste acervo se processa na prática 
segundo padrões elevados e uniformes e, 
por outro, a manutenção de um nível 
elevado de confiança mútua entre os 
Estados-Membros que fazem parte de um 
espaço sem controlos nas fronteiras 
internas. Um mecanismo deste tipo deve 
basear-se na estreita cooperação entre a 
Comissão e esses Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Programa de Estocolmo refere que 
«o processo de avaliação do espaço 
Schengen continuará a assumir a maior 
importância e que, por conseguinte, 
importa melhorá-lo reforçando o papel da 
Frontex neste domínio».

(5) O Programa de Estocolmo refere que 
«o processo de avaliação do espaço 
Schengen continuará a assumir a maior 
importância».
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Or. en

Alteração 28
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Um país candidato que cumpra os 
requisitos deve dispor da possibilidade de 
aderir sem demora significativa.

Or. en

Alteração 29
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A experiência adquirida durante as 
avaliações anteriores demonstra a 
necessidade de manter um mecanismo de 
avaliação coerente que abranja todos os 
domínios do acervo de Schengen, à 
excepção daqueles para os quais o direito 
da UE já prevê mecanismos de avaliação 
específicos.

(7) A experiência adquirida durante as 
avaliações anteriores demonstra a 
necessidade de manter um mecanismo de 
avaliação coerente, transparente e 
uniforme que abranja todos os domínios 
do acervo de Schengen, à excepção 
daqueles para os quais o direito da UE já 
prevê mecanismos de avaliação 
específicos.

Or. ro

Justificação

A experiência adquirida durante as avaliações anteriores demonstra igualmente a 
necessidade de maior transparência e previsibilidade, o que constituirá garante de que a 
avaliação da aplicação do acervo de Schengen é executada com base em critérios 
inequívocos e uniformes.
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Alteração 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A experiência adquirida durante as 
avaliações anteriores demonstra a 
necessidade de manter um mecanismo de 
avaliação coerente que abranja todos os 
domínios do acervo de Schengen, à 
excepção daqueles para os quais o direito 
da UE já prevê mecanismos de avaliação 
específicos.

(7) A experiência adquirida durante as 
avaliações anteriores demonstra a 
necessidade de manter um mecanismo de 
avaliação coerente que abranja todos os 
domínios do acervo de Schengen, à 
excepção daqueles para os quais o direito 
da UE já prevê mecanismos de avaliação 
específicos, uma reforma judicial e a luta 
contra a corrupção e o crime organizado.

Or. en

Alteração 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A experiência adquirida durante as 
avaliações anteriores demonstra a 
necessidade de manter um mecanismo de 
avaliação coerente que abranja todos os 
domínios do acervo de Schengen, à 
excepção daqueles para os quais o direito 
da UE já prevê mecanismos de avaliação 
específicos.

(7) A experiência acumulada durante as 
avaliações precedentes demonstra a 
necessidade de manter um mecanismo de 
avaliação coerente que abranja todos os 
domínios do acervo de Schengen.

Or. en

Alteração 32
Timothy Kirkhope

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) Além disso, o mecanismo de 
avaliação deve ter em conta a situação 
relativa à corrupção e ao crime 
organizado.

Or. en

Justificação

Um mecanismo de avaliação de Schengen deve incluir, além dos critérios técnicos já 
enunciados, formas de avaliar a situação relativamente ao crime organizado e à corrupção, 
uma vez que tal está directamente relacionado com o funcionamento do controlo das 
fronteiras, a manutenção das bases de dados, etc.

Alteração 33
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os Estados-Membros devem participar 
activamente no processo de avaliação. As 
medidas necessárias à aplicação do 
presente regulamento devem ser adoptadas 
nos termos do procedimento de gestão 
previsto no artigo 4.º da Decisão 
1999/468/CE Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício 
das competências de execução atribuídas à
Comissão.

(8) Os Estados-Membros devem participar 
activamente no processo de avaliação. No 
intuito de assegurar condições uniformes 
para a aplicação do presente regulamento, 
nomeadamente para a adopção e a 
adaptação do programa de avaliação 
plurianual e da primeira secção do 
programa de avaliação anual, para 
elaborar recomendações sobre a 
classificação dos resultados nos relatórios 
de avaliação e para agendar as visitas 
anunciadas de acompanhamento da 
execução do plano de acção adoptado por 
um Estado-Membro para sanar os pontos 
fracos identificados, serão conferidas 
competências à Comissão. Essas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de Fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
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mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão.1

__________________
1 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13

Or. en

Alteração 34
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O mecanismo de avaliação deve 
estabelecer regras transparentes, eficazes e 
claras sobre o método a aplicar nas 
avaliações, o recurso a peritos altamente 
qualificados para as visitas no terreno e o 
seguimento a dar aos resultados das 
avaliações. Esse método deve prever, 
nomeadamente, a realização de visitas no 
terreno sem aviso prévio, como 
complemento das visitas anunciadas, em 
especial no que se refere aos controlos nas 
fronteiras e aos vistos.

(9) O mecanismo de avaliação deve 
basear-se numa abordagem da União 
Europeia e deve estabelecer regras 
transparentes, eficazes e claras sobre o 
método a aplicar nas avaliações, o recurso 
a peritos altamente qualificados para as 
visitas no terreno e o seguimento a dar aos 
resultados das avaliações. Esse método 
deve prever, nomeadamente, a realização 
de visitas no terreno sem aviso prévio, 
como complemento das visitas anunciadas, 
em especial no que se refere aos controlos
nas fronteiras e aos vistos.

Or. en

Alteração 35
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O mecanismo de avaliação deve 
igualmente incluir a verificação da 
legislação aplicável à supressão dos 

(10) O mecanismo de avaliação deve 
igualmente incluir a verificação da 
legislação aplicável à supressão dos 
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controlos nas fronteiras internas e aos 
controlos no território nacional. Dada a 
natureza específica destas disposições, 
que não afectam a segurança interna dos 
Estados-Membros, a responsabilidade 
pelas visitas no terreno deve ser atribuída 
exclusivamente à Comissão.

controlos nas fronteiras internas e aos 
controlos no território nacional. A
responsabilidade pelas visitas no terreno 
deve ser atribuída a funcionários da
Comissão, em colaboração com peritos 
dos Estados-Membros e representantes do 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 36
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O papel da Comissão é 
particularmente importante em garantir a 
coordenação dos programas de avaliação 
e a monitorização das medidas de 
acompanhamento. Além disso, durante o 
procedimento de avaliação, a Comissão 
deve fomentar a independência, a 
transparência e a responsabilização, bem 
como promover a confiança mútua entre 
as partes implicadas.

Or. en

Alteração 37
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A avaliação deve dar atenção especial 
ao respeito pelos direitos fundamentais na 
aplicação do acervo de Schengen.

(11) A avaliação deve dar atenção especial 
ao respeito pelos direitos fundamentais e à 
protecção de dados na aplicação do acervo 
de Schengen.
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Or. en

Alteração 38
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados e as autoridades 
nacionais de controlo, no âmbito das 
respectivas competências, devem 
participar em visitas no terreno em 
matéria de protecção de dados.

Or. en

Alteração 39
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O mecanismo de avaliação deve 
prever um mecanismo de apoio caso seja 
detectada uma deficiência grave num 
Estado-Membro em que o acervo de 
Schengen seja aplicado na totalidade ou 
parcialmente, a qual seja susceptível de 
ter um impacto significativo na segurança 
interna do espaço Schengen. Caso o
Estado-Membro em questão não seja 
capaz de sanar a deficiência no prazo de 
seis meses, com o apoio dos peritos da 
Frontex, podem ser aplicadas novas 
medidas de acompanhamento e/ou 
sanções.

Or. en



AM\867412PT.doc 11/39 PE464.941v01-00

PT

Alteração 40
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) As sanções podem incluir uma 
reintrodução temporária de controlos nas 
fronteiras internas por parte de outros 
Estados-Membros do espaço Schengen. A 
reintrodução temporária de controlos nas 
fronteiras internas deve ser decidida pelo 
Conselho, apenas em circunstâncias 
excepcionais, incluindo a possibilidade de 
reintrodução parcial ou completa de 
controlos nas fronteiras, por um prazo 
máximo de seis meses.

Or. en

Alteração 41
Stavros Lambrinidis

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O mecanismo de avaliação deve 
prever um mecanismo de apoio aos 
Estados-Membros, caso seja detectada 
uma deficiência grave susceptível de ter 
um impacto significativo na segurança 
interna do espaço Schengen. Caso o 
Estado-Membro em questão não seja 
capaz de sanar a deficiência no prazo de 
seis meses, com o apoio dos peritos da 
Frontex, podem ser aplicadas novas 
medidas de acompanhamento e/ou 
sanções, que poderão eventualmente 
conduzir à reintrodução dos controlos nas 
fronteiras por um período de tempo 
limitado, no pleno respeito dos artigos 
78.º, n.º 3, e 80.º do Tratado sobre o 
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Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A Comissão, em colaboração com 
o Conselho, decidirá das medidas de 
acompanhamento, incluindo sanções, que 
podem conduzir à reintrodução 
temporária dos controlos nas fronteiras. 
Aquando da introdução de controlos nas 
fronteiras, a Comissão estabelecerá 
medidas de compensação financeira para 
apoiar os Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 43
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
mecanismo de avaliação para verificar a 
aplicação do acervo de Schengen nos 
Estados-Membros em que este acervo é 
aplicado na totalidade.

1. O presente regulamento estabelece um 
mecanismo de avaliação para verificar a 
aplicação do acervo de Schengen nos 
Estados-Membros em que este acervo é 
aplicado na totalidade, juntamente com 
medidas de acompanhamento 
relativamente às fronteiras externas, à 
política de vistos e ao Sistema de 
Informação de Schengen, incluindo a 
protecção de dados, a cooperação policial, 
a cooperação judiciária em matéria penal, 
a luta contra a corrupção e o crime 
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organizado e o combate à droga.

Or. en

Alteração 44
Sarah Ludford

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros em que, nos 
termos do Protocolo relevante anexo ao 
Tratado da União Europeia e ao Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o acervo de Schengen apenas 
seja parcialmente aplicável, participarão 
no mecanismo de avaliação no que diz 
respeito aos objectivos e ao alcance da sua 
participação no acervo de Schengen.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar que o Reino Unido e a Irlanda participem no mecanismo de 
avaliação de acordo com o respectivo nível de participação no acervo de Schengen. Tal deve 
figurar em número separado para que a disposição se aplique às avaliações anteriores e 
posteriores à adesão.

Alteração 45
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é responsável pela 
aplicação deste mecanismo de avaliação 
em cooperação estreita com os Estados-
Membros e com o apoio de organismos 
europeus, nos termos do disposto no 

1. A Comissão é responsável pela 
aplicação deste mecanismo de avaliação 
em cooperação estreita com os Estados-
Membros e com o apoio de organismos 
europeus, nos termos do disposto no 
presente regulamento, incluindo a 
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presente regulamento. Frontex, a Europol e a Eurojust.

Or. en

Alteração 46
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve elaborar um programa 
de avaliação plurianual para um período de 
cinco anos, seguindo o procedimento 
previsto no artigo 15.º, n.º 2, até seis 
meses antes do início do período 
quinquenal subsequente.

1. A Comissão adopta actos de execução 
destinados a criar um programa de 
avaliação plurianual para um período de 
cinco anos. Esses actos de execução são 
adoptados segundo o procedimento de 
exame a que se refere o n.º 2 do 
artigo 15.º.

Or. en

Alteração 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O programa plurianual deve conter a 
lista dos Estados-Membros a avaliar em 
cada ano. Cada Estado-Membro é avaliado 
pelo menos uma vez durante cada período 
de cinco anos. A ordem a seguir para a 
avaliação dos Estados-Membros é 
determinada por uma análise de riscos que 
deve ter em conta a pressão migratória, a 
segurança interna, o tempo decorrido 
desde a avaliação anterior e o equilíbrio 
entre as diferentes partes do acervo de 
Schengen a avaliar.

2. O programa plurianual deve conter a 
lista dos Estados-Membros a avaliar em 
cada ano. Cada Estado-Membro é avaliado 
pelo menos uma vez durante cada período 
de cinco anos. A ordem a seguir para a 
avaliação dos Estados-Membros é 
determinada por uma representação 
geográfica equilibrada no tempo 
decorrido desde a avaliação anterior e o 
equilíbrio entre as diferentes partes do 
acervo de Schengen a avaliar.

Or. en
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Justificação

Os factos sobre a migração não podem ser considerados um indicador adequado da 
qualidade da gestão das fronteiras.

Alteração 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Setembro de cada ano, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
análise de riscos que tenha em conta a 
pressão migratória e inclua 
recomendações quanto às prioridades para 
as avaliações do ano seguinte. As 
recomendações devem designar as secções 
específicas das fronteiras externas e os 
pontos específicos de passagem das 
fronteiras a avaliar no ano seguinte, ao 
abrigo do programa plurianual. A 
Comissão deve transmitir esta análise de 
riscos aos Estados-Membros.

1. Até 30 de Setembro de cada ano, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
avaliação que inclua recomendações 
quanto às prioridades para as avaliações do 
ano seguinte. As recomendações devem 
designar as secções específicas das 
fronteiras externas e os pontos específicos 
de passagem das fronteiras a avaliar no ano 
seguinte, ao abrigo do programa plurianual. 
A Comissão deve transmitir esta avaliação
aos Estados-Membros e ao Parlamento 
Europeu.

Or. en

Alteração 49
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Setembro de cada ano, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
análise de riscos que tenha em conta a 
pressão migratória e inclua recomendações 
quanto às prioridades para as avaliações do 
ano seguinte. As recomendações devem 
designar as secções específicas das 
fronteiras externas e os pontos específicos 

1. Até 30 de Setembro de cada ano, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
análise de riscos que tenha em conta a 
pressão migratória e inclua recomendações 
quanto às prioridades para as avaliações do 
ano seguinte. As recomendações devem 
designar as secções específicas das 
fronteiras externas e os pontos específicos 
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de passagem das fronteiras a avaliar no ano 
seguinte, ao abrigo do programa plurianual. 
A Comissão deve transmitir esta análise de 
riscos aos Estados-Membros.

de passagem das fronteiras a avaliar no ano 
seguinte, ao abrigo do programa plurianual. 
A Comissão deve transmitir esta análise de 
riscos aos Estados-Membros e, a seu 
pedido devidamente fundamentado, ao 
Parlamento Europeu.

Or. ro

Alteração 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Setembro de cada ano, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
análise de riscos que tenha em conta a 
pressão migratória e inclua recomendações 
quanto às prioridades para as avaliações do 
ano seguinte. As recomendações devem 
designar as secções específicas das 
fronteiras externas e os pontos específicos 
de passagem das fronteiras a avaliar no ano 
seguinte, ao abrigo do programa plurianual. 
A Comissão deve transmitir esta análise de 
riscos aos Estados-Membros.

1. Até 30 de Setembro de cada ano, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
análise de riscos que tenha em conta a 
pressão migratória e inclua recomendações 
quanto às prioridades para as avaliações do 
ano seguinte. As recomendações devem 
designar as secções específicas das 
fronteiras externas e os pontos específicos 
de passagem das fronteiras a avaliar no ano 
seguinte, ao abrigo do programa plurianual. 
A Comissão deve transmitir esta análise de 
riscos aos Estados-Membros e ao 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 51
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até 30 de Setembro de cada ano, a 
Europol apresenta à Comissão uma 
análise de riscos de crimes graves, 
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terrorismo, corrupção e crime organizado 
que afectem um interesse comum 
abrangido pela política da União 
Europeia, nomeadamente a segurança 
interna, juntamente com recomendações 
de prioridades para as avaliações do ano 
seguinte. As recomendações devem 
designar as secções específicas das 
fronteiras externas e os pontos específicos 
de passagem das fronteiras a avaliar no 
ano seguinte, ao abrigo do programa 
plurianual. A Comissão transmite esta 
análise de riscos aos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Findo o prazo indicado no n.º 1, a 
Agência dos Direitos Fundamentais 
apresenta à Comissão uma análise de 
riscos sobre a situação dos direitos 
fundamentais nas fronteiras externas e 
internas, atentando especialmente no 
cumprimento da abolição de controlos nas 
fronteiras internas, elaborando 
recomendações para as prioridades das 
avaliações do ano seguinte. A Comissão 
transmite esta análise de riscos aos 
Estados-Membros e ao Parlamento 
Europeu.

Or. en

Alteração 53
Mariya Nedelcheva
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. No mesmo prazo previsto no n.º 1, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
análise de riscos separada com 
recomendações quanto às prioridades a 
respeitar nas avaliações a realizar no ano 
seguinte sob a forma de visitas no terreno 
sem aviso prévio. Estas recomendações 
podem referir-se a qualquer região ou 
domínio específico e deve conter uma lista 
de pelo menos dez zonas específicas das 
fronteiras externas e dez pontos específicos 
de passagem das fronteiras.

2. No mesmo prazo previsto no n.º 1, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
análise de riscos separada com 
recomendações quanto às prioridades a 
respeitar nas avaliações a realizar no ano 
seguinte sob a forma de visitas no terreno 
sem aviso prévio. Estas recomendações 
podem referir-se a qualquer região ou 
domínio específico e devem conter uma 
lista de pelo menos dez zonas específicas 
das fronteiras externas e dez pontos 
específicos de passagem das fronteiras. As 
recomendações devem basear-se em riscos 
reais para o funcionamento do espaço 
Schengen e não apenas em riscos 
hipotéticos.

Or. en

Justificação

Importa distinguir entre riscos reais (p. ex. pontos específicos de passagem das fronteiras 
para os migrantes ilegais) e riscos hipotéticos (p. ex. premissas e expectativas de aumento 
dos fluxos migratórios).

Alteração 54
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. No mesmo prazo previsto no n.º 1, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
análise de riscos separada com 
recomendações quanto às prioridades a 
respeitar nas avaliações a realizar no ano 
seguinte sob a forma de visitas no terreno 
sem aviso prévio. Estas recomendações 
podem referir-se a qualquer região ou 

2. No mesmo prazo previsto no n.º 1, a 
Frontex deve apresentar à Comissão uma 
análise de riscos separada com 
recomendações quanto às prioridades a 
respeitar nas avaliações a realizar no ano 
seguinte sob a forma de visitas no terreno 
sem aviso prévio. Estas recomendações 
podem considerar o relatório anual da 
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domínio específico e deve conter uma lista 
de pelo menos dez zonas específicas das 
fronteiras externas e dez pontos específicos 
de passagem das fronteiras.

Frontex e referir-se a qualquer região ou 
domínio específico e deve conter uma lista 
de pelo menos dez zonas específicas das 
fronteiras externas e dez pontos específicos 
de passagem das fronteiras.

Or. en

Alteração 55
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No mesmo prazo previsto no n.º 1, a 
Europol apresenta à Comissão uma 
análise de riscos separada com 
recomendações quanto às prioridades a 
respeitar nas avaliações a realizar no 
domínio da segurança interna, sob a 
forma de visitas no terreno sem aviso 
prévio no ano seguinte.

Or. en

Alteração 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão as respostas ao questionário no 
prazo de seis semanas a contar do seu 
envio. A Comissão deve colocar estas 
respostas à disposição dos outros 
Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão as respostas ao questionário no 
prazo de seis semanas a contar do seu 
envio. A Comissão deve colocar estas 
respostas à disposição dos outros 
Estados-Membros e do Parlamento 
Europeu.

Or. en
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Alteração 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta a análise de riscos 
apresentada pela Frontex nos termos do 
artigo 6.°, as respostas ao questionário 
referidas no artigo 7.º e, se for o caso, 
outras fontes pertinentes, a Comissão deve 
elaborar um programa de avaliação anual 
até 30 de Novembro do ano anterior. O 
programa pode prever a avaliação:

1. Tendo em conta as respostas ao 
questionário referidas no artigo 7.º e, se for 
o caso, outras fontes pertinentes, a 
Comissão deve elaborar um programa de 
avaliação anual até 30 de Novembro do 
ano anterior. O programa pode prever a 
avaliação:

Or. en

Alteração 58
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta a análise de riscos 
apresentada pela Frontex nos termos do 
artigo 6.°, as respostas ao questionário 
referidas no artigo 7.º e, se for o caso, 
outras fontes pertinentes, a Comissão deve 
elaborar um programa de avaliação anual 
até 30 de Novembro do ano anterior. O 
programa pode prever a avaliação:

1. Tendo em conta a análise de riscos 
apresentada pela Frontex e Europol nos 
termos do artigo 6.°, as respostas ao 
questionário referidas no artigo 7.º e, se for 
o caso, outras fontes pertinentes, a 
Comissão deve elaborar um programa de 
avaliação anual até 30 de Novembro do 
ano anterior. O programa pode prever a 
avaliação:

Or. en

Alteração 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da aplicação do acervo ou de partes do 
acervo por um Estado-Membro, de acordo 
com o previsto no programa plurianual;

– da aplicação do acervo ou, caso se 
justifique, de partes do acervo por um 
Estado-Membro, de acordo com o previsto 
no programa plurianual;

Or. en

Alteração 60
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da aplicação do acervo ou de partes do 
acervo por um Estado-Membro, de acordo 
com o previsto no programa plurianual;

– da aplicação do acervo ou de partes do 
acervo, e das medidas de 
acompanhamento enunciadas no artigo 
1.º, por um Estado-Membro, de acordo 
com o previsto no programa plurianual;

Or. en

Alteração 61
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– da aplicação de partes específicas do 
acervo em diversos Estados-Membros 
(avaliações temáticas);

– da aplicação de partes específicas do 
acervo e das medidas de acompanhamento 
enunciadas no artigo 1.º em diversos 
Estados-Membros (avaliações temáticas);

Or. en
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Alteração 62
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– da aplicação do acervo por um grupo de 
Estados-Membros (avaliações regionais).

– da aplicação do acervo e das medidas de 
acompanhamento enunciadas no artigo 
1.º por um grupo de Estados-Membros 
(avaliações regionais).

Or. en

Alteração 63
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A primeira secção do programa,
adoptado nos termos do procedimento 
indicado no artigo 15.º, n.º 2, deve 
enumerar os Estados-Membros a avaliar no 
ano seguinte de acordo com o programa 
plurianual. Nesta secção devem igualmente 
ser indicados os domínios a avaliar e as 
visitas no terreno a efectuar.

2. A primeira secção do programa deve 
enumerar os Estados-Membros a avaliar no 
ano seguinte de acordo com o programa 
plurianual. Nesta secção devem igualmente 
ser indicados os domínios a avaliar e as 
visitas no terreno a efectuar. A Comissão 
adopta a primeira secção do programa 
por meio de actos de execução. Esses 
actos de execução são adoptados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
n.º 2 do artigo 15.º.

Or. en

Alteração 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

4. Os peritos devem possuir qualificações 
adequadas, incluindo sólidos 
conhecimentos teóricos e experiência 
prática nos domínios abrangidos pelo 
mecanismo de avaliação, bem como um 
conhecimento aprofundado dos princípios, 
procedimentos e técnicas de avaliação, e 
ser capazes de comunicar eficazmente 
numa língua comum.

4. Os peritos devem possuir qualificações 
adequadas, incluindo sólidos 
conhecimentos teóricos e experiência 
prática nos domínios abrangidos pelo 
mecanismo de avaliação, incluindo o 
respeito dos direitos fundamentais, bem 
como um conhecimento aprofundado dos 
princípios, procedimentos e técnicas de 
avaliação, e ser capazes de comunicar 
eficazmente numa língua comum.

Or. en

Alteração 65
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão convida os Estados-
Membros a nomear peritos que estejam 
disponíveis para participar nas respectivas 
visitas no terreno, indicando o respectivo 
domínio de especialização. No caso de 
visitas com aviso prévio, a Comissão 
convida os Estados-Membros a nomear os 
peritos o mais tardar seis semanas antes 
da data prevista para a sua realização. Os 
Estados-Membros nomeiam o perito no 
prazo de uma semana a contar da 
recepção do referido convite. No caso de 
visitas sem aviso prévio, a Comissão 
convida os Estados-Membros a nomear os 
peritos o mais tardar duas semanas antes 
da data prevista para a sua realização. Os 
Estados-Membros nomeiam o perito no 
prazo de 72 horas a contar da recepção do 
referido convite. Os Estados-Membros e 
os peritos nomeados comprometem-se a 
respeitar a confidencialidade referente a 
visitas no terreno sem aviso prévio.
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Or. en

Alteração 66
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode convidar a Frontex, a 
Europol e a Eurojust, ou outros organismos 
europeus competentes, para designar um 
representante que participará nas visitas 
como observador, relativamente ao 
domínio da sua competência.

2. A Comissão pode convidar a Frontex, a 
Europol e a Eurojust, o Parlamento 
Europeu ou outros organismos europeus 
competentes, para designar um 
representante que participará nas visitas 
como observador, relativamente ao 
domínio da sua competência.

Or. en

Alteração 67
Mariya Nedelcheva

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode convidar a Frontex, a 
Europol e a Eurojust, ou outros 
organismos europeus competentes, para 
designar um representante que participará 
nas visitas como observador, relativamente 
ao domínio da sua competência.

2. A Comissão pode convidar a Frontex, a 
Europol e/ou a Eurojust, ou outros 
organismos europeus competentes, para 
designar um representante que participará 
nas visitas como observador, relativamente 
ao domínio da sua competência. A 
Comissão definirá um mandato 
inequívoco para os representantes 
participantes, que inclua a duração, as 
responsabilidades e as funções.

Or. en

Justificação

A manutenção de uma lista de agências e de órgãos europeus que se podem fazer representar 
por peritos conferirá transparência ao mandato e evitará a interferência das equipas de 
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avaliação nas competências de outros órgãos europeus, o que evitará a duplicação de 
esforços e de recursos. Esta abordagem afastará quaisquer dúvidas sobre decisões 
arbitrárias relativas aos Estados-Membros e assegurará a proporcionalidade.

Alteração 68
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados e as autoridades 
nacionais de controlo, no âmbito das 
respectivas competências, serão 
convidadas a participar nas visitas no 
terreno relativas à protecção de dados.

Or. en

Alteração 69
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O Estado-Membro em questão deve 
garantir que a equipa de peritos tem acesso 
directo às pessoas competentes e a todas as 
áreas, instalações e documentos 
necessários à avaliação. Deve garantir 
também que a equipa pode exercer o seu 
mandato de verificação das actividades nos 
domínios a avaliar.

4. O Estado-Membro em questão deve 
garantir que a equipa de peritos tem acesso 
directo às pessoas competentes e a todas as 
áreas, instalações e documentos 
necessários à avaliação. Deve garantir 
também que a equipa pode exercer o seu 
mandato de verificação das actividades nos 
domínios a avaliar, em particular 
disponibilizando recursos humanos para 
funções de tradução e interpretação ad 
hoc, da língua do Estado-Membro em 
causa para a língua comum, em 
conformidade com o disposto no n.º 4 do 
artigo 9.º.
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Or. de

Alteração 70
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem tomar as 
providências necessárias à viagem e 
alojamento dos respectivos peritos. As 
despesas de viagem e alojamento dos 
peritos que participam nas visitas são 
reembolsadas pela Comissão.

7. Os Estados-Membros devem tomar as 
providências necessárias à viagem e 
alojamento dos respectivos peritos. As 
despesas de viagem e alojamento dos 
peritos que participam nas visitas são 
reembolsadas pela Comissão. Em caso de 
visitas sem aviso prévio, a Comissão 
nomeia um ponto de contacto que se 
encarrega dos aspectos práticos da visita 
no terreno.

Or. en

Justificação

Em caso de visitas sem aviso prévio, é imposto um limite de tempo rigoroso e, por 
conseguinte, é necessário que a Comissão seja responsabilizada pela nomeação de um ponto 
de contacto que se encarrega dos aspectos práticos da visita no terreno.

Alteração 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência de cada avaliação é 
elaborado um relatório. O relatório baseia-
se nas conclusões resultantes da visita no 
terreno e do questionário, conforme o 
caso.

1. Na sequência de cada avaliação é 
elaborado um relatório. O relatório baseia-
se nas conclusões resultantes da visita no 
terreno e do questionário. Inclui uma 
avaliação circunstanciada do 
cumprimento do acervo de Schengen, bem 
como dos valores de referência relativos à 
reforma judicial e à luta contra a 
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corrupção e o crime organizado, 
conforme o disposto nas decisões da 
Comissão C(2006)6569 e C(2006)6570.

Or. en

Alteração 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso de visitas no terreno com aviso 
prévio, o relatório é elaborado pela equipa 
durante a visita. O funcionário da 
Comissão assume a responsabilidade 
global pela elaboração do relatório, 
assegurando igualmente a sua integridade e 
qualidade. Se houver desacordo, a equipa 
deve procurar chegar a um consenso. As 
opiniões discordantes podem ser incluídas 
no relatório.

(b) No caso de visitas no terreno com aviso 
prévio, o relatório é elaborado pela equipa 
durante a visita. O funcionário da 
Comissão assume a responsabilidade 
global pela elaboração do relatório, 
assegurando igualmente a sua integridade e 
qualidade. Se houver desacordo, a equipa 
deve procurar chegar a um consenso. As 
opiniões discordantes serão incluídas no 
relatório.

Or. en

Alteração 73
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório analisa os aspectos 
qualitativos, quantitativos, operacionais, 
administrativos e organizacionais 
pertinentes e enumera as lacunas ou 
deficiências eventualmente detectadas 
durante a avaliação. O relatório deve 
incluir recomendações sobre as medidas 
correctivas a tomar, bem como os prazos 
para a sua aplicação.

2. O relatório analisa os aspectos 
qualitativos, quantitativos, operacionais, 
administrativos e organizacionais 
pertinentes e enumera as lacunas ou 
deficiências sob e fora de controlo dos 
Estados-Membros em questão
eventualmente detectadas durante a 
avaliação. O relatório deve conter 
recomendações aos Estados-Membros em 
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causa e à Comissão, caso se justifique,
sobre as medidas correctivas ou 
complementares a tomar, bem como os 
prazos para a sua aplicação.

Or. en

Alteração 74
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O relatório é notificado pela Comissão 
ao Estado-Membro em questão no prazo de 
seis semanas a contar da visita no terreno 
ou da recepção das respostas ao 
questionário, conforme o caso. O Estado-
Membro em questão deve apresentar os 
seus comentários sobre o relatório no prazo 
de duas semanas.

4. O relatório é notificado pela Comissão 
ao Estado-Membro em questão no prazo de 
quatro semanas a contar da visita no 
terreno ou da recepção das respostas ao 
questionário, conforme o caso. O Estado-
Membro em questão deve apresentar os 
seus comentários sobre o relatório no prazo 
de duas semanas.

Or. en

Justificação

Em caso de deficiências graves do sistema, é necessária uma reacção rápida para manter a 
confiança no sistema Schengen.

Alteração 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O perito da Comissão apresenta o relatório 
e a resposta do Estado-Membro ao comité 
instituído nos termos do artigo 15.º. Os 
Estados-Membros são convidados a enviar 
observações sobre as respostas ao 
questionário, o relatório e as observações 

O perito da Comissão apresenta o relatório
e a resposta do Estado-Membro ao comité 
instituído nos termos do artigo 15.º e ao 
Parlamento Europeu. Os Estados-
Membros são convidados a enviar 
observações sobre as respostas ao 
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do Estado-Membro em questão. questionário, o relatório e as observações 
do Estado-Membro em questão.

Or. en

Alteração 76
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As recomendações relacionadas com a 
classificação das conclusões a que se refere 
o n.º 3 devem ser adoptadas pela 
Comissão nos termos do procedimento 
referido no artigo 15.º, n.º 2.

A Comissão adopta actos de execução 
destinados a elaborar recomendações 
relacionadas com a classificação das 
conclusões a que se refere o n.º 3. Esses 
actos de execução são adoptados segundo 
o procedimento de exame a que se refere 
o n.º 2 do artigo 15.º.

Or. en

Alteração 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de um mês a contar da recepção 
do relatório, o Estado-Membro em questão
deve apresentar à Comissão um plano de 
acção destinado a corrigir as deficiências 
eventualmente detectadas.

No prazo de um mês a contar da recepção 
do relatório, o Estado-Membro em questão 
deve apresentar à Comissão um plano de 
acção destinado a corrigir as deficiências 
eventualmente detectadas. Caso o relatório 
da Comissão se baseie em avaliações 
temáticas ou regionais e diga respeito a 
um ou mais Estados-Membros, os planos 
de acção dos Estados-Membros serão 
coordenados.

Or. en
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Alteração 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de seis meses a contar da
recepção do relatório, o Estado-Membro 
em questão deve enviar à Comissão um 
relatório sobre a execução do plano de 
acção, devendo continuar a fazê-lo 
trimestralmente até à execução total do 
plano. Em função da gravidade dos 
problemas detectados e das medidas 
tomadas para os corrigir, a Comissão pode 
programar visitas anunciadas no terreno, 
nos termos do artigo 15.º, n.º 2, a fim de 
verificar a execução do plano de acção. A 
Comissão pode igualmente programar 
visitas no terreno sem aviso prévio.

No prazo de quatro meses a contar da 
recepção do relatório, o Estado-Membro 
em questão deve enviar à Comissão um 
relatório sobre a execução do plano de 
acção, devendo continuar a fazê-lo 
trimestralmente até à execução total do 
plano. Em função da gravidade dos 
problemas detectados e das medidas 
tomadas para os corrigir, a Comissão pode 
programar visitas anunciadas no terreno, 
nos termos do artigo 15.º, n.º 2, a fim de 
verificar a execução do plano de acção. A 
Comissão pode igualmente programar 
visitas no terreno sem aviso prévio.

Or. en

Justificação

Em caso de deficiências graves do sistema, é necessária uma reacção rápida para manter a 
confiança no sistema Schengen.

Alteração 79
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de seis meses a contar da 
recepção do relatório, o Estado-Membro 
em questão deve enviar à Comissão um 
relatório sobre a execução do plano de 
acção, devendo continuar a fazê-lo 
trimestralmente até à execução total do 
plano. Em função da gravidade dos 

No prazo de seis meses a contar da 
recepção do relatório, o Estado-Membro 
em questão deve enviar à Comissão um 
relatório sobre a execução do plano de 
acção, devendo continuar a fazê-lo 
trimestralmente até à execução total do 
plano. Em função da gravidade dos 
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problemas detectados e das medidas 
tomadas para os corrigir, a Comissão pode 
programar visitas anunciadas no terreno, 
nos termos do artigo 15.º, n.º 2, a fim de 
verificar a execução do plano de acção. A 
Comissão pode igualmente programar 
visitas no terreno sem aviso prévio.

problemas detectados e das medidas 
tomadas para os corrigir, a Comissão pode 
adoptar actos de execução destinados a 
programar visitas anunciadas no terreno, a 
fim de verificar a execução do plano de 
acção. Esses actos de execução são 
adoptados segundo o procedimento de 
exame a que se refere o n.º 2 do 
artigo 15.º. A Comissão pode igualmente 
programar visitas no terreno sem aviso 
prévio.

Or. en

Alteração 80
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve informar regularmente o 
comité instituído nos termos do artigo 15.º 
sobre a execução do plano de acção.

A Comissão deve informar regularmente o 
comité instituído nos termos do artigo 15.º 
sobre a execução do plano de acção. O 
Parlamento Europeu pode igualmente 
solicitar à Comissão que o informe sobre 
o nível alcançado na execução do plano 
de acção.

Or. ro

Justificação

O Parlamento Europeu deve estar apto a solicitar à Comissão informações sobre os 
progressos realizados no tocante à execução dos planos de acção criados pelos 
Estados-Membros em resposta a deficiências na aplicação do acervo de Schengen.

Alteração 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7 
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Texto da Comissão Alteração

7. Se numa visita no terreno for detectada 
uma deficiência grave passível de ter um 
impacto significativo sobre o nível global 
de segurança de um ou mais Estados-
Membros, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de um Estado-
Membro, deve informar desse facto o 
Conselho e o Parlamento Europeu o mais 
rapidamente possível.

7. Se o relatório de uma visita no terreno 
contiver uma ou mais conclusões 
classificadas nos termos do artigo 13.º, n.º 
3, alínea c), a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de um Estado-
Membro, deve informar desse facto o 
Conselho e o Parlamento Europeu o mais 
rapidamente possível.

Or. en

Alteração 82
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Se numa visita no terreno for detectada 
uma deficiência grave passível de ter um 
impacto significativo sobre o nível global 
de segurança de um ou mais Estados-
Membros, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de um Estado-
Membro, deve informar desse facto o 
Conselho e o Parlamento Europeu o mais 
rapidamente possível.

7. Se numa visita no terreno for detectada 
uma deficiência grave passível de ter um 
impacto significativo sobre o nível global 
de segurança de um ou mais Estados-
Membros, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de um Estado-
Membro, deve informar desse facto o 
Conselho e o Parlamento Europeu o mais 
rapidamente possível e mantê-los 
regularmente informados ao longo do 
período de apoio de seis meses, nos termos 
do artigo 13.º-A e após ser tomada 
qualquer decisão final de 
acompanhamento e de eventuais sanções 
nos termos do artigo 13.º-B.

Or. en

Alteração 83
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Se numa visita no terreno for detectada 
uma deficiência grave passível de ter um 
impacto significativo sobre o nível global 
de segurança de um ou mais Estados-
Membros, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de um Estado-
Membro, deve informar desse facto o 
Conselho e o Parlamento Europeu o mais 
rapidamente possível.

7. Se numa visita no terreno for detectada 
uma deficiência grave passível de ter um 
impacto significativo sobre o nível global 
de segurança de um ou mais Estados-
Membros, a Comissão, por sua própria 
iniciativa, a pedido do Parlamento 
Europeu ou de um Estado-Membro, deve 
informar desse facto o Conselho e o 
Parlamento Europeu o mais rapidamente 
possível.

Or. en

Alteração 84
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Artigo 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-B

Medidas de acompanhamento
Seis meses após a detecção de uma 
deficiência grave num Estado-Membro, 
na acepção do n.º 7 do artigo 13.º, a 
Comissão programa uma visita no 
terreno. Se a visita no terreno revelar que 
a deficiência grave ainda não foi sanada, 
apesar do apoio concedido ao Estado-
Membro nos termos do artigo 13.º-A, o 
Conselho, sob proposta da Comissão e 
após consulta do Parlamento Europeu, 
adoptará uma decisão sobre as sanções a 
aplicar. O Conselho delibera por maioria 
qualificada.

Or. en
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Alteração 85
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-B

Decisão sobre a reintrodução de controlos 
nas fronteiras 

A decisão sobre a reintrodução de 
controlos nas fronteiras internas será 
tomada pelo Conselho que delibera por 
maioria qualificada sob proposta da 
Comissão.

Or. en

Alteração 86
Stavros Lambrinidis

Proposta de regulamento
Artigo 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-B
Seguimento e sanções

Seis meses após a detecção de uma 
deficiência grave num Estado-Membro, a 
Comissão programa uma visita no 
terreno. Se a visita no terreno revelar que 
a deficiência grave ainda não foi sanada, 
a Comissão apresenta ao comité instituído 
nos termos do artigo 15.º uma proposta 
relativa ao seguimento que deve ser dado 
à situação e à possibilidade de eventuais 
sanções. A decisão sobre o seguimento e 
eventuais sanções será tomada de acordo 
com o procedimento de exame referido no 
artigo n.º 2 do artigo 15.º. Em caso de 
incumprimento permanente das normas 
de Schengen por parte de um Estado-
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Membro, devem ser esgotadas todas as 
medidas possíveis e deve ser concedido 
apoio para sanar a situação antes de 
serem deliberadas sanções mais severas. 
Nos termos dos artigos 78.º, n.º 3, e 80.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, não será autorizada a 
reintrodução de controlos nas fronteiras 
contra um Estado-Membro que se veja 
confrontado com uma situação de 
emergência caracterizada por um afluxo 
súbito de nacionais de países terceiros ou 
que se depare com uma situação crítica 
relativamente à execução integral das 
suas obrigações no âmbito de Schengen 
devido, no todo ou em parte, ao número 
elevado de nacionais de países terceiros 
que chegam às suas fronteiras.

Or. en

Alteração 87
Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Artigo 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-C

Reintrodução temporária de controlos nas 
fronteiras 

1. As sanções podem incluir uma decisão 
de reintrodução temporária de controlos 
nas fronteiras internas por parte de outros 
Estados-Membros do espaço Schengen. 
Esta decisão pode viabilizar uma 
reintrodução parcial ou completa dos 
controlos nas fronteiras internas do 
Estado-Membro em causa.
2. Uma decisão relativa à reintrodução 
temporária de controlos nas fronteiras 
internas deve cumprir os seguintes 
requisitos:
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– deficiências graves na execução do 
acervo de Schengen que sejam passíveis 
de ter um impacto significativo no nível 
global de segurança de um ou mais 
Estados-Membros;
– circunstâncias excepcionais que exijam 
uma reintrodução temporária dos 
controlos nas fronteiras; 
3. Uma decisão a que se refere o n.º 2 
deve incluir os seguintes elementos:
– um prazo-limite máximo de 6 meses;
– um mecanismo de apoio a ser concedido 
ao Estado-Membro em causa para sanar 
a deficiência;
– uma data de realização de mais visitas 
no terreno.

Or. en

Alteração 88
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-C

Contrapartidas
Aquando da introdução de controlos nas 
fronteiras, a Comissão criará 
contrapartidas financeiras para apoiar os 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

As equipas devem tratar como 
confidenciais quaisquer informações a que 
tenham acesso durante o exercício das suas 
funções. Os relatórios redigidos na 
sequência das visitas no terreno são 
classificados como reservados. A 
Comissão, após consulta do 
Estado-Membro em questão, decide quais 
as partes do relatório que podem ser 
divulgadas.

As equipas devem tratar como 
confidenciais quaisquer informações a que 
tenham acesso durante o exercício das suas 
funções. Os relatórios redigidos na 
sequência das visitas no terreno são 
classificados como reservados. Esta 
classificação não invalida que o relatório 
seja transmitido ao Parlamento Europeu.
A Comissão, após consulta do Estado-
Membro em questão, decide quais as partes 
do relatório que podem ser divulgadas.

Or. en

Alteração 90
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

As equipas devem tratar como 
confidenciais quaisquer informações a que 
tenham acesso durante o exercício das suas 
funções. Os relatórios redigidos na 
sequência das visitas no terreno são 
classificados como reservados. A 
Comissão, após consulta do Estado-
Membro em questão, decide quais as partes 
do relatório que podem ser divulgadas.

As equipas devem tratar como 
confidenciais quaisquer informações a que 
tenham acesso durante o exercício das suas 
funções. Os relatórios redigidos na 
sequência das visitas no terreno são 
classificados como reservados. A 
Comissão, após consulta do Estado-
Membro em questão, decide quais as partes 
do relatório que podem ser divulgadas. O 
Parlamento Europeu poderá, a seu pedido 
fundamentado, ter acesso a todos os 
relatórios elaborados pelas equipas de 
avaliação.

Or. ro

Justificação

Em consonância com o seu papel de co-legislador em matéria de liberdade, segurança e 
justiça, o Parlamento Europeu deve estar apto, a seu pedido fundamentado, a ter acesso a 
todos os relatórios elaborados pelas equipas de avaliação.
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Alteração 91
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A primeira análise de riscos elaborada 
pela Frontex nos termos do artigo 6.° deve 
ser apresentada à Comissão até três meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A primeira análise de riscos elaborada 
pela Frontex e Europol nos termos do 
artigo 6.° deve ser apresentada à Comissão 
até três meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 92
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre as avaliações efectuadas 
nos termos do presente regulamento. O 
relatório, que será divulgado ao público, 
deve incluir informações sobre:

A Comissão deve apresentar um relatório 
anual abrangente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho sobre as avaliações efectuadas 
nos termos do presente regulamento. O 
relatório, que será divulgado ao público, 
deve incluir informações sobre:

Or. ro

Alteração 93
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua 

O presente regulamento entra em vigor em 
1 de Janeiro de 2014, finda a vigência do 
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publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

actual programa de avaliação para cinco 
anos.

Or. en


