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Alteração 13
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 15
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 16
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Qualquer suspensão da isenção da 
obrigação de visto deve ser baseada num 
exame aprofundado das circunstâncias do 
país terceiro em causa e justificada por 
critérios objectivos, tal como enunciados 
no presente regulamento, a fim de 
assegurar coerência, transparência e um 
melhor processo decisório.

Or. en
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Alteração 17
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Poderá ocorrer uma situação de 
emergência em caso de riscos para a 
ordem pública ou de perturbações da 
segurança relacionadas com ameaças 
terroristas ou com um aumento 
significativo da criminalidade organizada.

Or. fr

Alteração 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para assegurar condições uniformes de 
execução da cláusula de salvaguarda, 
devem ser conferidas competências de 
execução à Comissão. As referidas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o 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 mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

(2) Para assegurar condições uniformes de 
execução do mecanismo de suspensão, 
devem ser conferidas competências de 
execução à Comissão. As referidas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o 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 mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en

Alteração 19
Renate Weber
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O mecanismo de reciprocidade a 
aplicar quando um dos países terceiros 
constantes do anexo II do Regulamento 
(CE) n.º 539/2001 decidir sujeitar à 
obrigação de visto os nacionais de um ou 
mais Estados-Membros deve ser adaptado 
à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, 
em articulação com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça sobre as bases jurídicas 
secundárias.

(3) O mecanismo de reciprocidade a 
aplicar quando um dos países terceiros 
constantes do anexo II do Regulamento 
(CE) n.º 539/2001 decidir sujeitar à 
obrigação de visto os nacionais de um ou 
mais Estados-Membros deve ser adaptado 
à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, 
em articulação com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça sobre as bases jurídicas 
secundárias. O mecanismo deve ainda ser 
adaptado no sentido de dar uma resposta 
da União como um acto de solidariedade, 
se um dos países terceiros constantes do 
anexo II do presente regulamento decidir 
sujeitar à obrigação de visto os nacionais 
de um ou mais Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Pretender uma resposta da União obedece a princípios como os da solidariedade, igualdade 
e confiança mútua entre Estados-Membros. Esta abordagem deve permitir que a UE fale a 
uma voz na cena internacional, promovendo e protegendo valores que lhe são fundamentais.

Alteração 20
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O mecanismo de reciprocidade é 
aplicável quando um país terceiro que 
conste da lista do Anexo II do 
Regulamento (CE) n.º 539/2001 
introduzir, reintroduzir ou mantiver a 
obrigação de visto para os nacionais de 
um Estado-Membro.
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Or. en

Alteração 21
Renate Weber

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3) Quando um Estado-Membro notificar 
que um país terceiro constante do 
anexo II do presente regulamento decidiu 
instaurar a obrigação de visto para os 
seus nacionais, todos os Estados-
Membros terão uma reacção colectiva, 
dando uma resposta comum a uma 
situação que afecta toda a União e 
permite que os seus cidadãos sejam 
objecto de tratamento diferente.

Or. en

Justificaçãod

Pretender uma resposta da União obedece a princípios como os da solidariedade, igualdade 
e confiança mútua entre Estados-Membros. Esta abordagem deve permitir que a UE fale a 
uma voz na cena internacional, promovendo e protegendo valores que lhe são fundamentais.

Alteração 22
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A completa reciprocidade em 
matéria de vistos constitui um objectivo 
que a União deve procurar alcançar de 
forma proactiva nas suas relações com 
países terceiros, contribuindo, assim, para 
reforçar a credibilidade e a coerência da 
política externa da União a nível 
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internacional.

Or. en

Alteração 23
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Sem prejuízo do mecanismo de 
reciprocidade, é fundamental que a 
Comissão discuta e negoceie as questões 
relacionadas com a política de vistos com 
abertura e transparência, sem recorrer à 
ameaça da restauração da obrigação de 
visto.

Or. en

Justificação

É fundamental para a manutenção de boas relações bilaterais entre a União e os seus 
parceiros em todo o mundo que a União não utilize a sua política de vistos como um 
instrumento para pressionar os países terceiros a mudar a sua política de vistos.

Alteração 24
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Uma vez que o regime de vistos 
aplicável aos refugiados e apátridas 
previsto no Regulamento (CE) 
n.° 1932/2006 não se aplica quando estes 
residam no Reino Unido ou na Irlanda, é 
necessário clarificar a situação 
relativamente à obrigação de visto para 

(6) Uma vez que o regime de vistos 
aplicável aos refugiados e apátridas 
previsto no Regulamento (CE) 
n.° 1932/2006 não se aplica quando estes 
residam no Reino Unido ou na Irlanda, é 
necessário clarificar a situação 
relativamente à obrigação de visto para 
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determinados refugiados e apátridas 
residentes no Reino Unido ou na Irlanda. O 
presente regulamento deixa aos Estados-
Membros a liberdade de decidir isentar ou 
sujeitar à obrigação de visto esta categoria 
de pessoas. Estas decisões nacionais 
devem ser notificadas à Comissão.

determinados refugiados e apátridas 
residentes no Reino Unido ou na Irlanda. O 
presente regulamento isenta da obrigação
de visto esta categoria de pessoas.

Or. en

Alteração 25
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Tendo em conta certas obrigações 
impostas aos Estados-Membros por 
acordos internacionais celebrados pela 
Comunidade antes da entrada em vigor do 
Regulamento (CE) n.° 539/2001, que 
implicam a necessidade de derrogações às 
normas comuns em matéria de vistos, o 
presente regulamento introduz uma 
disposição que permite aos Estados-
Membros isentar da obrigação de visto um 
prestador de serviços durante a sua estada, 
na medida em que tal seja necessário para 
respeitar essas obrigações.

(7) Tendo em conta certas obrigações 
impostas aos Estados-Membros por 
acordos internacionais celebrados pela 
Comunidade antes da entrada em vigor do 
Regulamento (CE) n.° 539/2001, que 
implicam a necessidade de derrogações às 
normas comuns em matéria de vistos, o 
presente regulamento introduz uma 
disposição que permite aos Estados-
Membros isentar da obrigação de visto um 
prestador de serviços durante a sua estada, 
na medida em que tal seja necessário para 
respeitar essas obrigações, tendo 
simultânea e cabalmente em conta os 
acórdãos do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 26
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea ii)
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 1 – n.º 2 – segundo parágrafo
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Texto da Comissão Alteração

ii) Ao segundo parágrafo são aditados os 
seguintes travessões:

Suprimido

– “membros da tripulação civil dos 
aviões;
–  membros da tripulação civil de navios, 
no caso de licença para ir a terra, se 
forem titulares de um documento de 
identificação de marítimo emitido em 
conformidade com as Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho 
(n.º 108 de 1958 e n.º 185 de 2003) ou 
com a Convenção de Londres da OMI, de 
1965 (FAL), sobre a Facilitação do 
Tráfego Marítimo Internacional.”

Or. de

Justificação

O actual sistema, de acordo com o qual os Estados-Membros podem efectivamente isentar da 
obrigação de visto os grupos referidos (artigo 4.º do Regulamento), deu as suas provas, não 
sendo conhecidos problemas. A alteração proposta não aprofundaria a harmonização.

Alteração 27
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea ii) – travessão 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 1 – n.º 2 – primeiro parágrafo – travessão 6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- refugiados com estatuto reconhecido e 
apátridas e outras pessoas que não 
possuam a nacionalidade de qualquer 
país que residam no Reino Unido ou na 
Irlanda e sejam titulares de um 
documento de viagem emitido pelo Reino 
Unido ou pela Irlanda.

Or. en
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Justificação

Os refugiados com estatuto reconhecido e os apátridas e outras pessoas que não possuam a 
nacionalidade de qualquer país que residam no Reino Unido ou na Irlanda e sejam titulares 
de um documento de viagem emitido pelo Reino Unido ou pela Irlanda devem estar isentos da 
obrigação de visto.

Alteração 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-B)
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 4, a alínea c) passa a ter a 
seguinte redacção:

b) o n.º 4 passa a ter a seguinte redacção:

4. A instauração, reinstauração ou 
manutenção, por parte de um país 
terceiro que figure na lista do Anexo II, 
da obrigação de visto relativamente aos 
nacionais de um Estado-Membro, dá 
lugar à aplicação das disposições 
seguintes:
a) No prazo de 90 dias a contar dessa 
instauração ou do seu anúncio, ou, em 
caso de manutenção dessa obrigação, no 
prazo de 90 dias a contar da entrada em 
vigor do presente regulamento, o Estado-
Membro em causa notifica por escrito o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão; a notificação é publicada na 
Série C do Jornal Oficial da União 
Europeia e deve especificar a data de 
execução da medida e o tipo de 
documentos de viagem e de vistos em 
questão. 
Se o país terceiro decidir suprimir a 
obrigação de visto antes do termo desse 
prazo, a notificação torna-se supérflua;
b) Imediatamente após a data da
publicação dessa notificação, a 
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Comissão, em consulta com o Estado-
Membro em causa, deve iniciar 
diligências com as autoridades do país 
terceiro em causa com vista à 
reintrodução da isenção de visto, 
devendo, no mais curto prazo de tempo 
possível, informar o Parlamento Europeu 
e o Conselho sobre a situação das 
negociações; 

c) No prazo de 90 dias a contar da 
publicação dessa notificação, a Comissão, 
em consulta com o Estado-Membro em 
causa, apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. O 
relatório pode ser acompanhado de uma
proposta que preveja a reintrodução 
temporária da obrigação de visto em 
relação aos nacionais do país terceiro em 
questão. A Comissão pode também 
apresentar essa proposta após deliberação 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
sobre o seu relatório. O Parlamento 
Europeu e o Conselho deliberam sobre 
esta proposta de acordo com o processo 
legislativo ordinário.

c) No prazo de 45 dias a contar da 
publicação dessa notificação, a Comissão, 
em consulta com o Estado-Membro em 
causa, apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Se, no 
prazo de 45 dias a contar da data de 
publicação dessa notificação, o país 
terceiro em questão não tiver procedido à 
suspensão da obrigação de visto, a 
Comissão, em consulta com o Estado-
Membro em causa, proporá a 
reintrodução da obrigação de visto para 
os nacionais do país terceiro em questão.
Se, no prazo de 90 dias a contar da data 
de publicação dessa notificação, o país 
terceiro não tiver procedido à suspensão 
da obrigação de visto, a proposta da 
Comissão que preveja a reintrodução da 
obrigação de visto para os nacionais do 
país terceiro em questão será considerada 
aprovada, salvo se o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, e o 
Parlamento Europeu, deliberando por 
maioria absoluta, decidirem rejeitar 
previamente a proposta.
d) Se o país terceiro em causa suprimir a 
obrigação de visto, o Estado-Membro deve 
notificar imediatamente o Conselho e a 
Comissão desse facto. Esta notificação é 
publicada na Série C do Jornal Oficial da 
União Europeia. Qualquer medida 
decidida ao abrigo da alínea c) caduca no 
prazo de sete dias a contar da publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. Se 
o país terceiro em causa tiver introduzido 
uma obrigação de visto em relação aos 
nacionais de dois ou mais Estados-
Membros, a medida só caduca após a 
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última publicação.

Or. en

Alteração 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1º-A – Cláusula de salvaguarda Artigo 1º-A – Mecanismo de suspensão

Or. en

Alteração 30
Tatjana Ždanoka

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os n.ºs 2 a 5 do presente artigo aplicam-
se, como último recurso, no caso de três 
ou mais Estados-Membros serem 
confrontados com uma situação de 
emergência com um forte impacto 
negativo na situação migratória geral na 
União e caracterizada pela ocorrência de 
um dos seguintes fenómenos:

Or. en

Justificação

É importante sublinhar que a suspensão da isenção de visto apenas pode ser utilizada como 
último recurso.
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Alteração 31
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os n.ºs 2 a 5 do presente artigo aplicam-
se com base em critérios objectivos, de 
modo a assegurar a coerência e a 
transparência, designadamente no caso de 
um ou mais Estados-Membros serem 
confrontados com uma situação de 
emergência caracterizada pela ocorrência 
de um dos seguintes fenómenos:

Or. en

Alteração 32
Tatjana Ždanoka

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

Texto da Comissão Alteração

a) Um aumento súbito de pelo menos 
50 %, durante um período de seis meses, 
do número de nacionais de um país terceiro 
enumerado na lista constante do anexo II 
encontrados em situação irregular no 
território de um Estado-Membro, em 
comparação com o período de seis meses 
precedente;

a) Um aumento súbito e substancial de 
pelo menos 100 %, durante um período de 
um ano, do número de nacionais de um 
país terceiro enumerado na lista constante 
do anexo II encontrados em situação 
irregular no território de um Estado-
Membro, em comparação com o período de 
um ano precedente;

Or. en

Justificação

É sugerida uma mudança de critérios.
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Alteração 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

a) Um aumento súbito de pelo menos 
50 %, durante um período de seis meses, 
do número de nacionais de um país 
terceiro enumerado na lista constante do 
anexo II encontrados em situação 
irregular no território de um Estado-
Membro, em comparação com o período 
de seis meses precedente;

a) A chegada de nacionais de um país 
terceiro enumerado na lista constante do 
anexo II  representa um aumento súbito 
de pelo menos 60 %, durante um período 
de seis meses, do número global de 
nacionais de países terceiros presentes 
no(s) Estado(s)-Membro(s) em questão,
em comparação com o período de seis 
meses precedente;

Or. en

Alteração 34
Tanja Fajon

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

Texto da Comissão Alteração

a) Um aumento súbito de pelo menos
50 %, durante um período de seis meses, 
do número de nacionais de um país terceiro 
enumerado na lista constante do anexo II 
encontrados em situação irregular no 
território de um Estado-Membro, em 
comparação com o período de seis meses
precedente;

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

Or. en
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Alteração 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Um aumento súbito de pelo menos 
50 %, durante um período de seis meses, 
do número de nacionais de um país 
terceiro enumerado na lista constante do 
anexo II condenados por crimes 
relacionados com a criminalidade 
organizada ou com o tráfico de seres 
humanos cometidos no território de um 
ou mais Estados-Membros, em 
comparação com o período de seis meses 
precedente;

Or. en

Justificação

O mecanismo de suspensão deve ser desencadeado em caso de aumento da criminalidade 
organizada.

Alteração 36
Tatjana Ždanoka

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

Texto da Comissão Alteração

b) Um aumento súbito de pelo menos 
50 %, durante um período de seis meses 
em comparação com o período de seis 
meses precedente, do número de pedidos 
de asilo de nacionais de um país terceiro 

Suprimido
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enumerado na lista do anexo II, 
relativamente aos quais a taxa de 
reconhecimento dos pedidos de asilo foi 
inferior a 3 % durante esse período de seis 
meses precedente;

Or. en

Justificação

O direito de asilo, estipulado no artigo 18.º da Carta dos Direitos Fundamentais e no direito 
internacional, constitui um direito individual. Em consequência, os nacionais de um país 
terceiro constante da lista positiva não devem ser punidos pelas tentativas realizadas por 
nacionais do mesmo país para fazerem uso deste direito, ainda que sem uma boa razão.

Alteração 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 38
Tanja Fajon

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Um aumento súbito e substancial com 
grave impacto no sistema geral de asilo 
nos Estados-Membros em causa, durante 
um período de seis meses em comparação 
com o mesmo período no ano precedente, 
do número de pedidos de asilo de nacionais 
de um país terceiro enumerado na lista do 
anexo II, relativamente aos quais a taxa de 
reconhecimento dos pedidos de asilo foi 
inferior a 3 % durante esse período de seis 
meses precedente;

Or. en

Alteração 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 40
Tatjana Ždanoka
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 1-A – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Um aumento súbito e substancial de pelo 
menos 100 %, durante um período de um 
ano, do número de pedidos de readmissão 
rejeitados apresentados por um Estado-
Membro a um país terceiro enumerado na 
lista do anexo II relativamente aos seus 
próprios nacionais, em comparação com o 
período de um ano precedente.

Or. en

Justificação

É sugerida uma mudança de critérios.

Alteração 41
Tanja Fajon

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
COM(2011)0290
Artigo 1-A – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Um aumento súbito e substancial com 
grave impacto na situação migratória 
global nos Estados-Membros em causa, 
durante um período de seis meses, do 
número de pedidos de readmissão 
rejeitados apresentados por um Estado-
Membro a um país terceiro enumerado na 
lista do anexo II relativamente aos seus 
próprios nacionais, em comparação com o 
período homólogo no ano precedente;

Or. en
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Alteração 42
Tatjana Ždanoka

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

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro que se veja 
confrontado com uma das situações de 
emergência descritas no n.º 1 pode 
notificar a Comissão desse facto. Esta 
notificação deve ser devidamente 
justificada e incluir os dados e estatísticas 
relevantes, bem como uma explicação 
pormenorizada das medidas preliminares 
adoptadas por esse Estado-Membro com 
vista a remediar a situação.

2. Um Estado-Membro que se veja 
confrontado com uma das situações de 
emergência descritas no n.º 1 pode 
notificar a Comissão desse facto. Esta 
notificação deve ser devidamente 
justificada e incluir os dados e estatísticas 
relevantes, bem como uma explicação 
pormenorizada das medidas preliminares 
adoptadas por esse Estado-Membro com 
vista a remediar a situação. A Comissão 
informará o Parlamento Europeu e o 
Conselho imediatamente após ter recebido 
essa notificação do Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu e o Conselho devem ser devidamente informados acerca dos 
desenvolvimentos em todos os estádios.

Alteração 43
Tatjana Ždanoka

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

circunstâncias específicas dos Estados-
Membros notificantes e o seu impacto 
global na situação migratória na União, 
com base nos dados fornecidos pelos 
Estados-Membros bem como em relatórios 
elaborados pela FRONTEX e/ou pelo 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria de 
Asilo. Após esse exame e após 
comunicação ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, a Comissão pode adoptar, no 
prazo de três meses a contar da recepção 
da notificação, uma decisão de execução 
que suspende a isenção da obrigação de 
visto para os nacionais do país terceiro em 
questão por um período de seis meses. A 
decisão de execução será adoptada de 
acordo com o procedimento referido no 
artigo 4.º-A, n.º 2.  A decisão de execução 
determina a data em que a suspensão da 
isenção da obrigação de visto produz 
efeitos.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu e o Conselho devem ser devidamente informados acerca dos 
desenvolvimentos em todos os estádios.

Alteração 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão informa sem demora o 
Parlamento Europeu e o Conselho da
notificação recebida dos Estados-
Membros em questão e examina a 
notificação, tendo em conta o número de 
Estados-Membros afectados pela situação
descrita no n.º 1 e o seu impacto global na 
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elaborados pela FRONTEX e/ou pelo 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria 
de Asilo e, no prazo de três meses a contar 
da recepção destas informações, a 
Comissão pode adoptar uma decisão de 
execução que suspende a isenção da 
obrigação de visto para os nacionais do 
país terceiro em questão por um período de 
seis meses. A decisão de execução será 
adoptada de acordo com o procedimento 
referido no artigo 4.º-A, n.º 2.  A decisão 
de execução determina a data em que a 
suspensão da isenção da obrigação de visto 
produz efeitos.

situação na União, com base nos dados 
fornecidos pelos Estados-Membros bem 
como em relatórios elaborados pela 
EUROPOL e/ou pela Eurojust, pelos 
organismos pertinentes do Conselho da 
Europa e da OSCE e em consulta com 
organizações não governamentais de 
defesa dos direitos humanos e/ou dos 
migrantes e, no prazo de três meses a 
contar da recepção destas informações, a 
Comissão envia os resultados do seu 
exame ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, após o que pode adoptar uma 
decisão de execução que suspende a 
isenção da obrigação de visto para os 
nacionais do país terceiro em questão por 
um período de seis meses. A decisão de 
execução será adoptada de acordo com o 
procedimento referido no artigo 4.º-A, n.º 
2.  A decisão de execução determina a data 
em que a suspensão da isenção da 
obrigação de visto produz efeitos.

Or. en

Alteração 45
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão examina a notificação, 
tendo em conta o número de Estados-
Membros afectados por uma das situações 
descritas no n.º 1 e o seu impacto global na 
situação migratória na União, com base nos 
dados fornecidos pelos Estados-Membros 
bem como em relatórios elaborados pela 
FRONTEX e/ou pelo Gabinete Europeu de 
Apoio em matéria de Asilo e, no prazo de 
três meses a contar da recepção destas 
informações, a Comissão pode adoptar 

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

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

Or. en

Alteração 46
Tanja Fajon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 47
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve ter em conta a 
situação concreta do país terceiro em 
causa e o impacto da suspensão no 
próprio país e nas relações da União com 
esse país, e deve trabalhar em estreita 
cooperação com esse país terceiro para 
encontrar soluções alternativas a longo 
prazo.

Or. en

Alteração 48
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 1-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a Comissão tiver proposto a 
alteração do presente regulamento com 
vista a transferir um país terceiro para o 
anexo I nos termos do n.º 4, pode prorrogar 
o prazo de validade da decisão de execução 

5. Quando a Comissão tiver proposto a 
alteração do presente regulamento com 
vista a transferir um país terceiro para o 
anexo I nos termos do n.º 4, pode prorrogar 
o prazo de validade da decisão de execução 



AM\886293PT.doc 25/28 PE478.421v01-00

PT

adoptada nos termos do n.º 3 por um 
período máximo de nove meses. A decisão 
de prorrogar o prazo de validade da decisão 
de execução será adoptada segundo o 
procedimento referido no artigo 4.º-A, 
n.º 2.

adoptada nos termos do n.º 3 por um 
período máximo de seis meses. A decisão 
de prorrogar o prazo de validade da decisão 
de execução será adoptada segundo o 
procedimento referido no artigo 4.º-A, 
n.º 2.

Or. en

Justificação

A validade da decisão de execução deve ser limitada no tempo.

Alteração 49
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 4 - n.º1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos titulares de passaportes 
diplomáticos, de passaportes de 
serviço/oficiais ou de passaportes 
especiais;

a) Aos titulares de passaportes 
diplomáticos, de passaportes de 
serviço/oficiais ou de passaportes 
especiais; se titulares do país terceiro em 
causa solicitarem consulta prévia nos 
termos do artigo 22.º do Código de Vistos, 
o Conselho decidirá da isenção da 
obrigação de visto por maioria qualificada 
e por iniciativa do Estado-Membro que 
apresentar a proposta;

Or. en

Justificação

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
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es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Alteração 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) À tripulação e aos assistentes de voos 
de emergência ou de socorro e a outro 
pessoal de assistência, em caso de desastre 
ou acidente;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem continuar a estar autorizados a isentar este grupo de pessoas da 
obrigação de visto.

Alteração 51
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Tripulação civil;

Or. de

Alteração 52
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
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Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 2 é aditada a seguinte alínea d): Suprimido
“(d) Os refugiados com estatuto 
reconhecido e os apátridas e outras 
pessoas que não possuam a nacionalidade 
de qualquer país que residam no Reino 
Unido ou na Irlanda e sejam titulares de 
um documento de viagem emitido por um 
desses Estados-Membros”.

Or. en

Justificação

Os refugiados com estatuto reconhecido e os apátridas e outras pessoas que não possuam a 
nacionalidade de qualquer país que residam no Reino Unido ou na Irlanda e sejam titulares 
de um documento de viagem emitido pelo Reino Unido ou pela Irlanda devem estar isentos da 
obrigação de visto.

Alteração 53
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

“Na medida em que tal seja imposto pela 
aplicação do artigo 41.º, n.º 1, do Protocolo 
Adicional ao Acordo de Associação entre a 
Turquia e a CE, um Estado-Membro pode
prever excepções à obrigação de visto 
prevista no artigo 1.º, n.º 1, relativamente 
aos cidadãos turcos que prestam serviços 
durante a sua permanência.”

“Na medida em que tal seja imposto pela 
aplicação do artigo 41.º, n.º 1, do Protocolo 
Adicional ao Acordo de Associação entre a 
Turquia e a CE, um Estado-Membro deve
prever excepções à obrigação de visto 
prevista no artigo 1.º, n.º 1, relativamente 
aos cidadãos turcos que prestam serviços 
durante a sua permanência.”

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros têm a obrigação de respeitar as decisões do Tribunal de Justiça da 
União Europeia.

Alteração 54
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que tal seja imposto pela 
aplicação do artigo 41.º, n.º 1, do Protocolo 
Adicional ao Acordo de Associação entre a 
Turquia e a CE, um Estado-Membro pode
prever excepções à obrigação de visto 
prevista no artigo 1.º, n.º 1, relativamente 
aos cidadãos turcos que prestam serviços 
durante a sua permanência.

Na medida em que tal seja imposto pela 
aplicação do artigo 41.º, n.º 1, do Protocolo 
Adicional ao Acordo de Associação entre a 
Turquia e a CE, um Estado-Membro deve
prever excepções à obrigação de visto 
prevista no artigo 1.º, n.º 1, em 
conformidade com a decisão do Tribunal 
de Justiça da União Europeia.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em conta os acórdãos tanto anteriores como futuros do Tribunal de 
Justiça da União Europeia.


