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Alteração 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A política da União relativa às 
fronteiras externas visa instituir uma gestão 
integrada para assegurar um nível elevado 
e uniforme de controlo e vigilância, 
constituindo o corolário indispensável da 
livre circulação de pessoas na União 
Europeia e um elemento fundamental de 
um espaço de liberdade, segurança e 
justiça. Para este efeito, devem ser 
estabelecidas regras comuns relativas a 
normas e procedimentos de controlo das 
fronteiras externas.

(1) A política da União relativa às 
fronteiras externas visa instituir uma gestão 
integrada, constituindo um elemento 
fundamental de um espaço de liberdade, 
segurança e justiça. Para este efeito, devem 
ser estabelecidas regras comuns relativas a 
normas e procedimentos de controlo das 
fronteiras externas.

Or. en

Alteração 44
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O espaço Schengen é parte 
constituinte do objetivo da União de 
estabelecer progressivamente uma zona 
de liberdade, segurança e justiça. A 
proteção das fronteiras externas dos 
Estados-Membros deveria ser regida pelo 
princípio da solidariedade e da partilha 
equitativa, tal como definido no 
artigo 80.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O 
reforço da governação Schengen 
contribui para assegurar que cada 
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Estado-Membro possa controlar 
eficazmente as suas fronteiras externas, 
cimentando a confiança na eficácia do 
sistema de gestão da migração da União.

Or. en

Alteração 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de alinhar as disposições do 
Código das Fronteiras Schengen com o 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), o poder de adotar atos 
em conformidade com o artigo 290.º do 
TFUE deve ser delegado na Comissão em 
relação à adoção de medidas adicionais em 
matéria de vigilância, em conformidade
com o artigo 12.°, n.º 5, bem como às
alterações dos anexos em conformidade 
com o artigo 32.°. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos.
No contexto da preparação e elaboração de 
atos delegados, a Comissão deve assegurar 
uma transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(6) A fim de alinhar as disposições do 
Código das Fronteiras Schengen com o 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), o poder de adotar atos 
em conformidade com o artigo 290.° do 
TFUE deve ser delegado na Comissão em 
relação à adoção de alterações dos anexos 
em conformidade com o artigo 32.°. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 46
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea h-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 2 – n.º 19-A (novo)



AM\893324PT.doc 5/25 PE480.876v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

h-A) É aditado o seguinte ponto 19-A:
“19-A. «ameaça à segurança interna» 
significa qualquer crime grave com 
dimensão transfronteiriça, tal como 
referido no artigo 83.º, n.º 1 do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, incluindo o tráfico de seres 
humanos e exploração sexual de 
mulheres e crianças, tráfico de droga e de 
armas, branqueamento de capitais, 
corrupção, contrafação de meios de 
pagamento, criminalidade informática e 
criminalidade organizada.”

Or. en

Justificação

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Alteração 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 4 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito a pessoas ou grupos 
de pessoas, em caso de necessidade 
especial de passagem ocasional das 
fronteiras externas fora dos pontos de 
passagem da fronteira ou fora das horas de 
abertura fixadas, desde que sejam titulares 

a) No que diz respeito a pessoas ou grupos 
de pessoas, em caso de necessidade 
especial de passagem ocasional das 
fronteiras externas fora dos pontos de 
passagem da fronteira ou fora das horas de 
abertura fixadas, desde que sejam titulares 
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das autorizações requeridas pelo direito 
nacional e que tal não seja contrário aos 
interesses de ordem pública e de segurança 
interna dos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros podem estabelecer 
modalidades específicas em acordos 
bilaterais;

das autorizações requeridas pelo direito 
nacional e que tal não seja contrário aos 
interesses de ordem pública e de segurança 
interna dos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros podem estabelecer 
modalidades específicas em acordos 
bilaterais. Esses acordos bilaterais serão 
notificados à Comissão nos termos do 
artigo 34.º;

Or. en

Alteração 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 4 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que diz respeito a pessoas ou grupos 
de pessoas, em situação de emergência 
imprevista.

b) No que diz respeito a pessoas ou grupos 
de pessoas em situação de emergência.

Or. en

Alteração 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ser válido pelo menos para os três 
meses seguintes à data prevista de partida 
do território dos Estados-Membros.
Todavia, em caso de emergência 
devidamente justificada, esta obrigação 
pode ser dispensada.

(i) ser válido pelo menos por um dia a 
seguir à data prevista de partida do 
território dos Estados-Membros. Todavia, 
em caso de emergência devidamente 
justificada, esta obrigação pode ser 
dispensada.
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Or. en

Alteração 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os nacionais de países terceiros 
submetidos a um controlo pormenorizado 
de segunda linha são informados por 
escrito sobre o objetivo e o procedimento 
do referido controlo.

Sem prejuízo do estabelecido no segundo 
parágrafo, os nacionais de países terceiros 
submetidos a um controlo pormenorizado 
de segunda linha são informados por 
escrito em língua que compreendam ou se 
possa razoavelmente presumir que 
compreendam, e, se necessário, por outros 
meios, indicando-se o objetivo e o 
procedimento do referido controlo.

Or. en

Justificação

Além da alteração do relator a este artigo, é necessário esclarecer que o regime linguístico 
da segunda parte deste número não está em contradição com esta alteração.

Alteração 51
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto  5 – alínea f-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 7 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) É aditado o seguinte n.º 8-A:
“8-A. Sem prejuízo das disposições do 
Capítulo II deste regulamento e das 
obrigações dos Estados-Membros à luz do 
Direito do Mar e, em particular, da 
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Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, os controlos fronteiriços 
podem ser levados a cabo em espaços fora 
das fronteiras externas. Tais espaços 
podem ser o mar alto e as águas 
territoriais, ou o território de países
terceiros com os quais os 
Estados-Membros ou a União Europeia 
celebraram contratos para esse efeito”.

Or. en

Alteração 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os nacionais de países terceiros que não 
estão sujeitos à obrigação de visto para 
transporem as fronteiras externas dos 
Estados-Membros em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 539/2001, e os 
nacionais de países terceiros que possuem 
um título de residência ou um visto de 
longa duração válidos, podem utilizar os 
corredores assinalados pelo painel 
reproduzido na parte B1 («Isenção de
visto») do anexo III do presente 
regulamento. Podem igualmente utilizar os 
corredores assinalados pelo painel 
reproduzido na parte B2 («Todos os 
passaportes») do anexo III do presente 
regulamento.

Os nacionais de países terceiros que não 
estão sujeitos à obrigação de visto para 
transporem as fronteiras externas dos 
Estados-Membros em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 539/2001, e os
nacionais de países terceiros que possuem 
um título de residência ou um visto de 
longa duração válidos, podem utilizar os 
corredores assinalados pelo painel 
reproduzido na parte B1 («Visto não 
necessário») do anexo III do presente 
regulamento. Podem igualmente utilizar os 
corredores assinalados pelo painel 
reproduzido na parte B2 («Todos os 
passaportes») do anexo III do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

De acordo com o Regulamento que altera a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen 
e com o Regulamento (CE) n.º 562/2006 no que se refere à circulação de pessoas titulares de 
um visto de longa duração, o princípio da equivalência entre títulos de residência e vistos de 
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curta duração emitidos pelos Estados-Membros que aplicam plenamente o acervo de 
Schengen foi alargado aos vistos de longa duração, os quais terão assim os mesmos efeitos 
que um título de residência. Por esta razão, é importante manter os vistos de longa duração 
nesta proposta.

Alteração 53
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São objeto de aposição de carimbo de 
entrada e de saídos os documentos de 
viagem dos nacionais de países terceiros 
que sejam membros da família de um 
cidadão da União aos quais se aplique a 
Diretiva 2004/38/CE, mas que não 
apresentem o cartão de residência previsto 
na mesma diretiva.

São objeto de aposição de carimbo de 
entrada ou de saídas os documentos de 
viagem dos nacionais de países terceiros 
que sejam membros da família de um 
cidadão da União aos quais se aplique a 
Diretiva 2004/38/CE, mas que não 
apresentem o cartão de residência previsto 
na mesma diretiva.

Or. en

Alteração 54
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São objeto de aposição de carimbo de 
entrada e de saídos os documentos de 
viagem dos nacionais de países terceiros 
que sejam membros da família de 
nacionais de países terceiros que gozem do 
direito à livre circulação ao abrigo da 
legislação da União, mas que não 
apresentem o cartão de residência previsto 

São objeto de aposição de carimbo de 
entrada ou de saídas os documentos de 
viagem dos nacionais de países terceiros 
que sejam membros da família de 
nacionais de países terceiros que gozem do 
direito à livre circulação ao abrigo da 
legislação da União, mas que não 
apresentem o cartão de residência previsto 



PE480.876v03-00 10/25 AM\893324PT.doc

PT

na Diretiva 2004/38/CE. na Diretiva 2004/38/CE.

Or. en

Alteração 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O n.º 3 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
«Caso não seja elidida a presunção a que 
se refere o n.° 1, o nacional do país 
terceiro pode ser repatriado, em 
conformidade com a 
Diretiva 2008/115/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho*.

Or. en

Alteração 56
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – parágrafo 2
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

É aditado um novo n.º 4 com a seguinte 
redação:

Suprimido

«As disposições pertinentes dos n.ºs 1 e 2 
aplicam-se, com as necessárias 
adaptações, na falta do carimbo de 
saída.»

Or. en
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Alteração 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(9) O artigo 12.º, n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:

(9) No artigo 12.º, é suprimido o n.º 5.

"5. Deve ser atribuído poder à Comissão 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 33.º no que respeita a medidas 
adicionais em matéria de vigilância das 
fronteiras.»

Or. en

Alteração 58
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No artigo 12.º, é inserido um novo 
n.º 5-A.
“5-A. Qualquer pessoa que atravesse, 
tente atravessar ou da qual se suspeite que 
queira atravessar uma fronteira 
ilegalmente, será detida e levada até ao 
posto da guarda de fronteira mais 
próximo. No decorrer das atividades de 
vigilância, o controlo de uma determinada 
pessoa e a decisão de recusa de entrada 
deverão estar em conformidade com os 
artigos 7.ºa 11.º e o artigo 13.º, sem 
prejuízo do artigo 18.º.”
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Or. en

Alteração 59
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(9-B) No artigo 13.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
“1. A entrada nos territórios dos 
Estados-Membros é recusada a qualquer 
nacional de país terceiro que não 
preencha todas as condições de entrada, 
tal como definidas no n.º 1 do artigo 5.°, 
e não pertença às categorias de pessoas 
referidas no n.º 4 do artigo 5.°. Tal não 
prejudica a aplicação de disposições 
especiais relativas ao direito de asilo e de 
proteção internacional ou à emissão de 
vistos de longa duração. Os guardas de 
fronteira assegurarão que uma pessoa 
que pretenda apresentar um pedido de 
proteção internacional disponha de uma 
oportunidade efetiva de apresentar o 
pedido junto das autoridades competentes 
tão rapidamente quanto possível, no 
respeito integral do direito da União 
aplicável e do princípio da não repulsão.”

Or. en

Alteração 60
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 13 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros recolhem 
estatísticas sobre o número de pessoas a 
quem tenha sido recusada a entrada, os 
motivos da recusa, a nacionalidade das 
pessoas cuja entrada tenha sido recusada e 
o tipo de fronteira (terrestre, aérea ou 
marítima) em que lhes foi recusada a 
entrada e apresentam-nas em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.° 862/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

5. Os Estados-Membros recolhem 
estatísticas sobre o número de pessoas a 
quem tenha sido recusada a entrada, os 
motivos da recusa, a nacionalidade das 
pessoas cuja entrada tenha sido recusada e 
o tipo de fronteira (terrestre, aérea ou 
marítima) em que lhes foi recusada a 
entrada e apresentam-nas em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.° 862/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. Os 
Estados-Membros transmitem essas 
estatísticas à Comissão, uma vez por ano.
A Comissão publica, de dois em dois anos, 
uma compilação das estatísticas 
fornecidas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 61
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
guardas de fronteira sejam profissionais 
especializados e devidamente formados, 
tendo em conta um tronco comum de 
formação para os guardas de fronteiras 
definido e desenvolvido pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho. Os programas de formação 
incluem formação especializada em detetar 
situações particularmente vulneráveis
envolvendo menores não acompanhados e 
vítimas de tráfico. Os Estados-Membros 

Os Estados-Membros asseguram que os 
guardas de fronteira sejam profissionais 
especializados e devidamente formados, 
tendo em conta um tronco comum de 
formação para os guardas de fronteiras 
definido e desenvolvido pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho. Os programas de formação 
incluem formação especializada em detetar 
e lidar com situações de pessoas
particularmente vulneráveis, tais como 
menores não acompanhados e vítimas de 
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incentivam os guardas de fronteira a 
aprenderem línguas, em especial as línguas 
necessárias ao desempenho das suas 
funções.

tráfico. Os Estados-Membros incentivam 
os guardas de fronteira a aprenderem 
línguas, em especial as línguas necessárias 
ao desempenho das suas funções e, com o 
apoio da Frontex, certificam-se de que os 
guardas de fronteira recebem formação 
relacionada com a proteção dos direitos 
fundamentais em geral e com os direitos 
de categorias específicas de pessoas 
vulneráveis.

Or. en

Alteração 62
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
guardas de fronteira sejam profissionais 
especializados e devidamente formados, 
tendo em conta um tronco comum de 
formação para os guardas de fronteiras 
definido e desenvolvido pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho. Os programas de formação 
incluem formação especializada em detetar 
situações particularmente vulneráveis
envolvendo menores não acompanhados e 
vítimas de tráfico. Os Estados-Membros 
incentivam os guardas de fronteira a 
aprenderem línguas, em especial as línguas 
necessárias ao desempenho das suas 
funções.

Os Estados-Membros asseguram que os 
guardas de fronteira sejam profissionais 
especializados e devidamente formados, 
tendo em conta um tronco comum de 
formação para os guardas de fronteiras 
definido e desenvolvido pela Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros criada pelo 
Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 
Conselho. Os programas de formação 
incluem formação especializada em detetar 
e lidar com situações que envolvem 
pessoas vulneráveis, tais como pessoas 
que necessitam de proteção internacional, 
menores não acompanhados e vítimas de 
tráfico. Os Estados-Membros incentivam 
os guardas de fronteira a aprenderem 
línguas, em especial as línguas necessárias 
ao desempenho das suas funções.

Or. en
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Alteração 63
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)
Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen
Artigo 40 – n.º 7 – travessão 9

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 40.º, n.º 7, o travessão 9 
passa a ter a seguinte redação:
“- tráfico de seres humanos e a 
exploração sexual de mulheres e 
crianças,”

Or. en

Justificação

A lista de infrações penais com dimensão transfronteiriça tem de ser atualizada com os 
crimes graves mencionados no artigo 83.º, n.º 1 do TFUE.

Alteração 64
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2-B (novo)
Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen
Artigo 40 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(2-B) No artigo 40.º, são aditados ao n.º 7 
os seguintes travessões:
“ Branqueamento de capitais,
- Corrupção,
- Contrafação e meios de pagamento,
- Criminalidade organizada.”

Or. en
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Justificação

A lista de infrações penais com dimensão transfronteiriça tem de ser atualizada com os 
crimes graves mencionados no artigo 83.º, n.º 1 do TFUE.

Alteração 65
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto (novo)
Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen
Artigo 41 – n.º 4 – alínea a) – travessão 9

Texto da Comissão Alteração

(2-C) No artigo 41.º, n.º 4, o travessão 9 
passa a ter a seguinte redação:“- tráfico 
de seres humanos e a exploração sexual 
de mulheres e crianças,”

Or. en

Justificação

A lista de infrações penais com dimensão transfronteiriça tem de ser atualizada com os 
crimes graves mencionados no artigo 83.º, n.º 1 do TFUE.

Alteração 66
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2-D (novo)
Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen
Artigo 41– n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) No artigo 41.º, são aditados ao n.º 4 
os seguintes travessões:
“- Branqueamento de capitais,
- Corrupção,
- Contrafação e meios de pagamento,
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- Criminalidade informática,
- Criminalidade organizada.”

Or. en

Justificação

A lista de infrações penais com dimensão transfronteiriça tem de ser atualizada com os 
crimes graves mencionados no artigo 83.º, n.º 1 do TFUE.

Alteração 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.1.4.1

Texto da Comissão Alteração

1.1.4.1. Os Estados-Membros podem 
concluir acordos bilaterais com países 
terceiros vizinhos relativamente ao 
estabelecimento de pontos de passagem de 
fronteira comuns nos quais os guardas da 
fronteira de uma parte realizem controlos 
de entrada e/ou de saída, em conformidade 
com as respetivas legislações, no território 
da outra parte. Os pontos de passagem de 
fronteira comuns podem estar situados 
quer no território do Estado-Membro quer 
no território do país terceiro.

1.1.4.1. Os Estados-Membros podem 
concluir acordos bilaterais com países 
terceiros vizinhos relativamente ao 
estabelecimento de pontos de passagem de 
fronteira comuns nos quais os guardas da 
fronteira de uma parte realizem controlos 
de entrada e/ou de saída, em conformidade 
com as respetivas legislações, no território 
da outra parte. Os pontos de passagem de 
fronteira comuns apenas podem estar 
situados no território do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.1.4.2 – alínea b) – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

- ou atuar nos termos da legislação 
nacional. Neste caso, a pessoa em causa 
deve ter acesso aos tribunais dos 
Estados-Membros e dispor das vias de 
recurso necessárias para assegurar uma 
tutela jurisdicional efetiva nos domínios 
abrangidos pelo direito da União a fim de 
assegurar a proteção jurídica das pessoas 
decorrente das normas jurídicas da União e 
garantir a sua plena eficácia.

- ou atuar nos termos da legislação 
nacional. Neste caso, a pessoa em causa 
deve ter acesso aos tribunais dos 
Estados-Membros e dispor das vias de 
recurso necessárias para assegurar uma 
tutela jurisdicional efetiva nos domínios 
abrangidos pelo direito da União a fim de 
assegurar a proteção jurídica das pessoas 
decorrente das normas jurídicas da União e 
nacionais e garantir a sua plena eficácia.

Or. en

Alteração 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.1.4.3

Texto da Comissão Alteração

1.1.4.3. Pontos de passagem de fronteira 
comuns situados no território do país 
terceiro: os acordos bilaterais que 
estabelecem pontos de passagem de 
fronteira comuns situados no território do 
país terceiro devem prever uma 
autorização para os guardas de fronteira 
do Estado-Membro exercerem as suas 
funções no país terceiro em conformidade 
com o Código das Fronteiras Schengen, 
respeitando os seguintes princípios:

Suprimido

a) Proteção internacional: um nacional 
de país terceiro que tenha passado um 
controlo de saída efetuado por guardas de 
fronteira do país terceiro e que 
seguidamente solicite aos guardas de 
fronteira do Estado-Membro presentes no 
país terceiro proteção internacional, terá 
acesso concedido ao território do 
Estado-Membro em causa a fim de dar 



AM\893324PT.doc 19/25 PE480.876v03-00

PT

início aos procedimentos adequados. As 
autoridades do país terceiro aceitam a 
transferência da pessoa em causa para o 
território do Estado-Membro.
b) Detenção de uma pessoa ou apreensão 
de bens: se os guardas de fronteira do 
Estado-Membro tiverem conhecimento de 
factos que justifiquem a detenção de uma 
pessoa ou a sua colocação sob proteção 
ou a apreensão de bens, devem atuar nos 
termos da legislação nacional e da 
legislação da União aplicável. As 
autoridades do país terceiro devem aceitar 
a transferência da pessoa ou do bem em 
causa para o território do 
Estado-Membro.
c) Nacionais de países terceiros que 
entram no país de que têm a
nacionalidade: os guardas da fronteira do 
Estado-Membro não impedem os 
nacionais do país terceiro em causa de 
entrar no país de que têm a 
nacionalidade. Se houver razões que 
justifiquem a recusa de saída do 
Estado-Membro ao abrigo da respetiva 
legislação, os guardas de fronteira do 
Estado-Membro informam dessas razões 
as autoridades do país terceiro, que 
asseguram um acompanhamento 
adequado em conformidade com a sua 
legislação nacional e a legislação 
internacional.

Or. en

Alteração 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.1.4.4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1.1.4.4. Antes de concluírem ou alterarem 
qualquer acordo bilateral relativo aos 
pontos de passagem de fronteira comuns 
com um país terceiro vizinho, o 
Estado-Membro em causa deve consultar a 
Comissão quanto à compatibilidade do 
acordo com o presente regulamento.

1.1.4.4. Antes de concluírem ou alterarem 
qualquer acordo bilateral relativo aos 
pontos de passagem de fronteira 
partilhados com um país terceiro vizinho, 
os Estados-Membros em causa devem 
consultar a Comissão, que emitirá um 
parecer favorável prévio quanto à 
compatibilidade do acordo com a
legislação da União, incluindo em 
matéria de asilo e proteção de dados.

Or. en

Alteração 71
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.1.4.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1.1.4.4. Antes de concluírem ou alterarem 
qualquer acordo bilateral relativo aos 
pontos de passagem de fronteira comuns 
com um país terceiro vizinho, o 
Estado-Membro em causa deve consultar a 
Comissão quanto à compatibilidade do 
acordo com o presente regulamento.

1.1.4.4. Antes de concluírem ou alterarem 
qualquer acordo bilateral relativo aos 
pontos de passagem de fronteira 
partilhados com um país terceiro vizinho, 
independentemente do seu estatuto ao 
abrigo da lei internacional, os 
Estados-Membros em causa devem 
consultar a Comissão, que emitirá um 
parecer favorável prévio quanto à 
compatibilidade do acordo com a
legislação da União.

Or. en

Alteração 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.1.4.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a Comissão considerar que o acordo não 
é compatível com o presente regulamento, 
notifica desse facto o Estado-Membro em 
causa. Este deve tomar as medidas 
adequadas para alterar o acordo num prazo 
razoável, a fim de suprimir as 
incompatibilidades identificadas.

Se a Comissão considerar que o acordo não 
é compatível com a legislação da União, 
notifica desse facto o Estado-Membro em 
causa. Este não celebrará o acordo e deve 
tomar as medidas adequadas para alterar o 
projeto de acordo, suprimindo as 
incompatibilidades.

Or. en

Alteração 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.1.4.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a Comissão considerar que o acordo não 
é compatível com o presente regulamento, 
notifica desse facto o Estado-Membro em 
causa. Este deve tomar as medidas 
adequadas para alterar o acordo num prazo 
razoável, a fim de suprimir as 
incompatibilidades identificadas.

Se a Comissão considerar que o projeto de
acordo não é compatível com a legislação 
da União aplicável, notifica desse facto o 
Estado-Membro em causa. Este não 
celebrará o acordo e deve tomar as 
medidas adequadas para alterar o projeto 
de acordo num prazo razoável, a fim de 
suprimir as incompatibilidades 
identificadas. Se a Comissão considerar o 
projeto de acordo compatível com a 
legislação da União aplicável e emitir um 
parecer favorável, o Parlamento será 
notificado.

Or. en
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Alteração 74
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 3.1.1 – segunda frase

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem concluir 
acordos bilaterais nos termos dos quais os 
controlos também possam ser efetuados 
durante a viagem ou aquando da chegada 
ou partida do navio no território de um país 
terceiro, desde que sejam respeitados os 
princípios enunciados no ponto 1.1.4.

Os Estados-Membros podem concluir 
acordos bilaterais nos termos dos quais os 
controlos também possam ser efetuados 
durante a viagem ou aquando da chegada 
ou partida do navio no território de um país 
terceiro, desde que sejam respeitados os 
princípios enunciados no ponto 1.1.4 e os 
princípios e garantias fundamentais do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 75
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 3.1.4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação aos artigos 4.° e 7.°, as 
pessoas que permanecem a bordo não são 
objeto de um controlo sistemático nas 
fronteiras. No entanto, os guardas de 
fronteira efetuam um controlo físico do 
navio e um controlo individual das pessoas 
presentes a bordo tendo por base uma 
análise de risco respeitante à segurança 
interna e à imigração ilegal.

Em derrogação aos artigos 4.° e 7.°, as 
pessoas que permanecem a bordo não são 
objeto de um controlo sistemático nas 
fronteiras. No entanto, os guardas de 
fronteira efetuam um controlo físico do 
navio e um controlo mínimo das pessoas 
presentes a bordo tendo por base uma 
análise de risco respeitante à segurança 
interna e à imigração ilegal.

Or. en
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Justificação

Aquilo que constitui o controlo de uma pessoa já foi descrito no artigo 7.º do presente 
regulamento e é descrito como controlo mínimo. Por esse motivo, deve ser efetuado um 
alinhamento em todo o texto.

Alteração 76
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 3.1.4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação aos artigos 4.° e 7.°, as 
pessoas que permanecem a bordo não são 
objeto de um controlo sistemático nas 
fronteiras. No entanto, os guardas de 
fronteira efetuam um controlo físico do 
navio e um controlo individual das pessoas 
presentes a bordo tendo por base uma 
análise de risco respeitante à segurança 
interna e à imigração ilegal.

Em derrogação aos artigos 4.° e 7.°, as 
pessoas que permanecem a bordo não são 
objeto de um controlo sistemático nas 
fronteiras. No entanto, os guardas de 
fronteira podem efetuar um controlo físico 
do navio e um controlo individual das 
pessoas presentes a bordo tendo por base 
uma análise de risco respeitante à 
segurança interna e à imigração ilegal.

Or. en

Alteração 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 3.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

d) No ponto 3.2.2., o segundo parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

“Todavia, com base numa avaliação dos 
riscos respeitantes à segurança interna e 
à imigração ilegal, podem ser efetuados 
controlos da tripulação e dos passageiros 
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desses navios.”

Or. en

Alteração 78
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 3.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, com base numa avaliação dos 
riscos respeitantes à segurança interna e à 
imigração ilegal, podem ser efetuados 
controlos da tripulação e dos passageiros 
desses navios.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – alínea f)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 3.2.3 alínea e) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

f) No ponto 3.2.3. alínea e), o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

“Todavia, com base numa avaliação dos 
riscos respeitantes à segurança interna e 
à imigração ilegal, podem ser efetuados 
controlos da tripulação e dos passageiros 
desses navios.”

Or. en
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Alteração 80
Emine Bozkurt

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – alínea f)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 3.2.3 alínea e) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, com base numa avaliação dos 
riscos respeitantes à segurança interna e à 
imigração ilegal, podem ser efetuados 
controlos da tripulação e dos passageiros 
desses navios.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, uma apreciação do risco 
respeitante à imigração ilegal, 
nomeadamente se a costa de um país 
terceiro se situar nas imediações de uma 
plataforma offshore, é tomada em conta 
para determinar a frequência dos 
controlos que devem ser efetuados.

Suprimido

Or. en


