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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 377/2004 do Conselho relativo à criação de uma rede de agentes 
de ligação da imigração
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0322),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, a alínea b) do n.º 3 do artigo 63.º e o artigo 66.º do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0055/2009),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

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

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro que exercer a 
Presidência do Conselho da União 
Europeia ou, se esse Estado-Membro não 
estiver representado no país ou na região 
em causa, o Estado-Membro que exercer 
em seu lugar as funções de Presidência, 
deve elaborar no final de cada semestre um 
relatório, dirigido ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, sobre 
as actividades das redes de agentes de 

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

ligação da imigração em regiões e/ou 
países específicos que tenham um interesse 
especial para a União Europeia, bem como 
sobre a situação nessas regiões e/ou países 
no que se refere às questões da imigração 
ilegal. A selecção, na sequência de 
consulta aos Estados-Membros e à 
Comissão, dessas regiões e/ou países 
específicos com especial interesse para a 
União Europeia deve basear-se em 
indicadores objectivos em matéria de 
migrações, tal como as estatísticas sobre a 
imigração ilegal e as análises de risco 
elaboradas pela Agência FRONTEX, e 
deve tomar em consideração a política 
externa global da União Europeia.

Or. fr

Justificação

Convém garantir a coerência na escolha dos termos, retomando aqui, por conseguinte, a 
expressão "imigração ilegal", que é a utilizada na frase anterior. Convém ainda permitir que 
as redes de agentes de ligação ajam com suficiente flexibilidade no quadro da política 
externa global da União Europeia.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Quando, em 19 de Fevereiro de 2004, foi adoptado o regulamento que é agora objecto de 
modificação, a agência FRONTEX não tinha ainda sido formalmente criada. A adopção pelo 
Conselho do Regulamento que institui a Agência Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas ocorreu 8 meses mais tarde, mais precisamente em 26 de 
Outubro de 2004. 

Com base nas competências reconhecidas pelo regulamento que a institui, a agência 
FRONTEX deve efectuar análises de risco em função das informações recolhidas pelas 
autoridades competentes dos Estados-Membros, facilitar a cooperação operacional entre os 
Estados-Membros e os países terceiros, cooperar com as autoridades competentes de países 
terceiros ou organizações internacionais, por exemplo, através da troca de experiências em 
matéria de controlos nas fronteiras, da formação de guardas de fronteira, do intercâmbio de 
informações operacionais e de operações conjuntas. 

O Regulamento original (n.º 337/2004), de 19 de Fevereiro de 2004, definia os agentes de 
ligação da imigração como sendo qualquer representante de um Estado-Membro, destacado 
no estrangeiro pelos serviços de imigração ou por outra autoridade competente para 
estabelecer ou manter contactos com as autoridades do país de acolhimento, no sentido de 
contribuir para a prevenção e combate da imigração ilegal, para o regresso dos imigrantes 
ilegais e para a gestão da imigração legal.   

É óbvio que, pelas suas próprias competências, os agentes de ligação da imigração destacados 
em países terceiros poderiam contribuir fortemente para a consecução dos objectivos da 
agência FRONTEX, sobretudo se tivermos em consideração que a agência não dispõe de 
representação fora do território da União.  

A proposta de alteração do Regulamento do Conselho (CE) n.° 377/2004, pretende aproveitar 
os conhecimentos e experiências dos agentes de ligação da imigração em prol da agência 
FRONTEX e vice-versa, aspecto que não estava previsto no regulamento inicial.  

A proposta de alteração prossegue os objectivos seguintes: utilizar as competências dos 
agentes de ligação e da agência FRONTEX no interesse mútuo, tirar proveito das informações 
obtidas pelas redes de agentes de ligação e intercambiá-las através da ICONet (rede segura de 
informação e de coordenação para os serviços dos Estados-Membros responsáveis pela gestão 
dos fluxos migratórios), aceder ao Fundo para as Fronteiras Externas a fim de reforçar a 
criação de redes de agentes de ligação e facilitar o seu funcionamento e, finalmente, contribuir 
para o sistema de apresentação dos relatórios semestrais.  

Para atingir estes objectivos, são alterados os artigos 3.º, 4.º e 6.º do Regulamento 
n.° 377/2004. 

A base jurídica proposta é a alínea b) do n.º 3 do artigo 63.º e o artigo 66.º do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia. Esta base implica a aplicação do sistema de "geometria 
variável" relativamente à posição do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca no que 
concerne o protocolo de Schengen. Foram ainda foram ponderadas as consequências da 
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modificação proposta relativamente aos protocolos assinados neste domínio pela Islândia, 
Noruega, Suíça e Lichtenstein.

De um ponto de vista técnico, a modificação proposta é pertinente e necessária. Os momentos 
difíceis que a União Europeia atravessa exigem uma gestão adequada dos fluxos de 
imigração. Esta gestão deve ser entendida na sua dupla vertente: a gestão da imigração legal e 
a gestão da imigração irregular ou clandestina. 


