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PR_COD_COD_1recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto 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.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou 
apátridas para poderem beneficiar de protecção internacional e relativas ao conteúdo da 
protecção concedida
 (reformulação)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Processo legislativo ordinário - reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0551),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, e o n.º 1, alínea c), o n.º 2, alínea a) e o n.º 3, 
alínea a) do artigo 63.º do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0250/2009),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 78.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de Novembro de 2001 para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos1,

– Tendo em conta a carta, de 2 de Fevereiro de 2010, que a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos endereçou à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos Alimentar, nos termos do n.º 3 do artigo 87.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2010),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das nela identificadas como tal e que, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas dos actos precedentes, juntamente com as 
alterações introduzidas, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos actos 
existentes, sem alterações substantivas,

1. Aprova a posição em primeira leitura a seguir enunciada, tendo em conta as 
recomendações do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1. 1.



PE448.996v01-00 6/22 PR\832116PT.doc

PT

Conselho e da Comissão;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
reconhecidos nomeadamente pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Em especial, a presente directiva 
procura assegurar o respeito integral da 
dignidade humana e o direito de asilo dos 
requerentes e dos membros da sua família 
acompanhante e promover a aplicação dos 
artigos 1.°, 7.°, 14.°, 15.°, 16.°, 18.°, 21.°, 
24.°, 34.° e 35.° da Carta, devendo ser 
aplicada em conformidade .

(15) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
reconhecidos nomeadamente pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Em especial, a presente directiva 
procura assegurar o respeito integral da 
dignidade humana e o direito de asilo dos 
requerentes e dos membros da sua família 
acompanhante e promover a aplicação dos 
artigos 1.°, 7.°, 14.°, 15.°, 16.°, 18.°, 21.°, 
23.º, 24.°, 34.° e 35.° da Carta, devendo ser 
aplicada em conformidade .

Or. en

Justificação

O artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia relativo à igualdade 
entre homens e mulheres deveria ser aditado, a fim de garantir uma abordagem sensível às 
questões do género na apreciação dos pedidos de asilo.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A alteração contém indicações claras sobre a definição dos "interesse superior" para efeitos 
de avaliação da necessidade de protecção e permitirá igualmente harmonizar as diferentes 
práticas dos Estados-Membros na matéria.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Este aditamento garante que o texto tenha plenamente em conta a dimensão do género, bem 
como o carácter diverso e em constante mudança dos grupos nas várias sociedades, bem 
como a evolução das normas internacionais em matéria de direitos do Homem.

Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea j) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(j) «Membros da família», os seguintes 
familiares do beneficiário de protecção 
internacional que se encontrem presentes 
no mesmo Estado-Membro devido ao seu 
pedido de protecção internacional:  

Or. en

Justificação

A cláusula de elegibilidade "desde que a família já esteja constituída no país de origem" não 
faz jus aos laços familiares que se tenham criado durante a fuga ou no país de acolhimento, 
incluindo eventuais crianças nascidas após a saída do país de origem. O respeito pela 
unidade familiar não deve depender do facto de a família estar ou não constituída antes da 
fuga do país de origem, importando ter igualmente em conta as famílias formadas durante a 
fuga ou desde a sua chegada ao país de asilo.

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) "Interesse superior da criança", os 
interesses definidos por referência à 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
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Direitos da Criança e às recomendações, 
observações finais e relatórios do Comité 
dos Direitos da Criança das Nações 
Unidas e outras agências da ONU;

Or. en

Justificação

Este aditamento é necessário para definir claramente os "interesse superior da criança", em 
conformidade com o considerando 17.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave deve ser efectiva e duradoura 
e só pode ser proporcionada pelos 
seguintes intervenientes que estejam 
dispostos e tenham capacidade para 
aplicar o princípio do Estado de Direito e 
que possam ser legalmente 
responsabilizados:

Or. en

Justificação

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

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

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

organizações internacionais, que controlem 
o Estado ou uma parcela significativa do 
respectivo território.

Or. en

Justificação

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

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Uma "protecção efectiva e duradoura"  constitui o objectivo: se não puder ser lograda, não 
são suficientes "medidas razoáveis".
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Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao examinarem se um requerente tem 
acesso à protecção contra a perseguição ou 
ofensa grave numa  parte do país de origem 
em conformidade com o disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros devem, no momento 
em que tomam a decisão sobre o pedido, 
ter em conta as condições gerais nessa 
parte do país e a situação pessoal do 

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

requerente. Se o requerente for um menor 
não acompanhado, a existência de 
modalidades seguras e precisas em 
matéria de cuidados e guarda, que 
respondam ao interesse superior da 
criança não acompanhada, constitui parte 
integrante da avaliação nos termos do n.º 
1. Para este efeito, os Estados-Membros 
devem obter informações precisas e 
actualizadas junto de várias fontes, 
designadamente o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) e o Gabinete Europeu de Apoio 
ao Asilo e velam por que estas 
informações sejam utilizadas. Existe a 
firme convicção de que o presente número 
não é aplicável nos casos em que os 
agentes de perseguição sejam o Estado ou 
seus agentes.

Or. en

Justificação

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
 iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 
which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation.
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

– os membros desse grupo partilham de 
uma característica inata ou de uma história 
comum que não pode ser alterada, ou 
partilham de uma característica ou crença 

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

considerada tão fundamental para a 
identidade ou consciência dos membros do 
grupo que não se pode exigir que a ela 
renunciem; ou

Or. en

Justificação

Em muitos Estados-Membros da UE, e tal como consagrado no direito internacional, é 
suficiente que uma das duas condições seja preenchida para efeitos de definição de "grupo 
social específico". Esta prática deveria ser aplicada a nível da UE para evitar lacunas na 
protecção e reforçar a coerência das políticas nacionais em matéria de asilo.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem decidir
aplicar também o presente artigo a outros 
familiares próximos que faziam parte do 
agregado familiar à data da partida do país 
de origem e estavam nessa altura total ou 
principalmente a cargo do beneficiário de 
protecção internacional .

5. Os Estados-Membros consideram a 
possibilidade de o presente artigo se 
aplicar também a outros familiares 
próximos que faziam parte do agregado 
familiar à data da partida do país de origem 
e estavam nessa altura total ou 
principalmente a cargo do beneficiário de 
protecção internacional .

Or. en

Justificação

Trata-se de harmonizar a prática nos Estados-Membros.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
estabelecer procedimentos para encontrar 
os membros da família do menor não 
acompanhado o mais rapidamente possível 
após a concessão de protecção 
internacional, protegendo 
simultaneamente  os interesses superiores 
do menor. Nos casos em que a vida ou a 
integridade física do menor ou dos seus 
parentes próximos esteja em risco, 
designadamente se ficarem no país de 
origem, dever-se-ão envidar esforços para 
que a recolha, o tratamento e a circulação 
de informações respeitantes a essas pessoas 
sejam feitas confidencialmente.

5. Os Estados-Membros devem estabelecer 
procedimentos para encontrar os membros 
da família do menor não acompanhado no 
ponto em que se apresenta o pedido de
protecção internacional, protegendo 
simultaneamente  os interesses superiores 
do menor. Nos casos em que a vida ou a 
integridade física do menor ou dos seus 
parentes próximos esteja em risco, 
designadamente se ficarem no país de 
origem, dever-se-ão envidar esforços para 
que a recolha, o tratamento e a circulação 
de informações respeitantes a essas pessoas 
sejam feitas confidencialmente.

Or. en
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Justificação

Seria desejável dar início a programas para encontrar familiares no ponto em que se 
apresenta o pedido, como se propõe na reformulação pela Comissão da Directiva relativa às 
condições de acolhimento, o que asseguraria a coerência entre as duas directivas.



PE448.996v01-00 16/22 PR\832116PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente proposta da Comissão visa uma reformulação (modificação parcial) da Directiva 
original 2004/83/CE relativamente à qual o Parlamento havia apenas consultado. Desde então, 
com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento está habilitado a deliberar em co-
decisão. A directiva existente comporta dois elementos-chave: os motivos pelos quais uma 
pessoa preenche as condições para beneficiar do estatuto de refugiado ou de protecção 
subsidiária e o conteúdo desta protecção no território do Estado-Membro responsável pela 
protecção em termos de estadia, de emprego e de direitos sociais.

A Comissão apresentou a proposta de reformulação (Directiva COM (2009) 551 final 2) 
devido à revisão requerida da antiga directiva e à evolução da jurisprudência. Afigura-se 
também claro que as práticas variam consideravelmente de Estado-Membro para Estado-
Membro em relação à aplicação da directiva em vigor. Esta discrepância leva a uma grande 
variação nas taxas de reconhecimento e põe em risco a continuação de movimentos 
secundários por parte dos requerentes. Embora algumas destas disparidades possam ser 
corrigidas graças a uma melhor cooperação, no âmbito da qual o novo Gabinete Europeu de 
Apoio ao Asilo desempenha um importante papel, torna-se necessário clarificar o quadro 
legislativo (a própria directiva), a fim de estabelecer um quadro mais claro e mais rigoroso 
para o processo de aplicação.

De um modo geral, a relatora regozija-se com as alterações propostas pela Comissão, razão 
pela qual apenas apresentará um número limitado de alterações. 

Uma das principais modificações consiste em aproximar de forma mais estreita as duas 
categorias de protecção e em fazer, por conseguinte, referência a "beneficiários de protecção 
internacional" (artigo 1.º, alínea b) e j) do artigo 2.º e outros).  Tal recordará às autoridades de 
execução que estas duas categorias de protecção são complementares: a protecção subsidiária 
não é menos importante para todos quantos correm o risco de sofrer ofensa grave se 
regressarem ao país de origem. A proposta da Comissão também se destina a aproximar as 
condições de elegibilidade a nível do conteúdo da protecção (artigos 22.º-27.º, 29.º, 30.º, 33.º, 
34.º e considerandos conexos). Além disso, a maior parte dos Estados-Membros não opera 
grande distinção entre os dois grupos: apenas três restringem o pleno acesso ao mercado de 
trabalho aos beneficiários de protecção subsidiária; um Estado-Membro consagra uma 
diferença de tratamento em relação ao acesso a cuidados de saúde; oito Estados-Membros 
limitam a duração da autorização de estadia a este grupo, reflectindo talvez a posição 
defendida por alguns de que os beneficiários de uma protecção subsidiária apenas têm 
necessidades a curto prazo, o que se provou não ser o caso. Assim sendo, as propostas da 
Comissão parecem reflectir as posições assumidas pelos Estados-Membros.

A relatora apresentou um pequeno número de alterações relativas ao género e à identidade de 
género (considerandos 15 e 29, n.º 1, alínea d), do artigo 10.º) em aditamento à proposta da 
Comissão sobre o artigo 10.º. Embora alguns Estados-Membros disponham de boas práticas 
neste domínio, outros Estados-Membros estão mais reticentes a conferir a este aspecto a 
importância que o mesmo merece.

A relatora propôs uma alteração adicional à alínea d) do artigo 10.º: as duas condições 
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relativas a grupos deveriam ser alternativas e cumulativas. Trata-se de uma distinção 
importante em termos de avaliação das necessidades de protecção, a qual cumpre clarificar 
para que a mesma seja consentânea com o texto da Convenção sobre os refugiados.

Outras alterações apresentadas pela relatora reportam-se a menores: o interesse superior da 
criança é desenvolvido no considerando 17 da proposta da Comissão. A relatora entende que 
esta questão deveria ser desenvolvida, com o objectivo de especificar o respectivo conteúdo, 
tendo também proposto um artigo 2.º, n.º 1, que acorda o considerando incluindo-o no texto 
activo. A alteração proposta ao n.º 2 do artigo 8.º reporta-se especificamente aos cuidados a 
prestar a menores não acompanhados. A continuidade dos cuidados a prestar a estes menores 
constitui um elemento que deve ser considerado em todo o sistema europeu comum de asilo, 
razão pela qual se apresenta a alteração ao n.º 5 do artigo 31.º. A relatora solicita à Comissão 
e ao Conselho que ponderem a necessária continuidade, sobretudo em relação à guarda de tais 
crianças. 

Seria também desejável que o Conselho e a Comissão clarificassem a melhor forma de fazer 
face a questões relativas a práticas habituais quando tal acarreta uma clara ameaça para 
aqueles que se opõem a essas práticas ou que se considere que as transgrediram. Será que tal 
requer um texto legislativo para clarificar a necessidade de ter este elemento em consideração 
ou seriam suficientes orientações claras?

As propostas sobre a definição de família também têm implicações para as crianças. A 
relatora saúda as propostas da Comissão que se reportam a menores casados; com efeito, 
trata-se de um pequeno grupo cujas necessidades de protecção não deveriam depender do seu 
estado civil. Muitos grupos de peritos argumentam que as necessidades de protecção das 
famílias formadas durante a fuga ou na chegada ao país de acolhimento podem não estar 
completamente avaliadas, famílias essas que podem ser separadas durante o processo. Tal 
pode ser considerado como contrário ao direito à vida familiar. 

O artigo 7.º reporta-se aos agentes de protecção. Existe a firme convicção de que, em 
princípio, só os Estados poderão ser considerados como agentes de protecção: os organismos 
internacionais não têm os atributos próprios de um Estado e não podem ser partes em 
convenções internacionais. A modificação proposta pela Comissão a este artigo destina-se a 
reforçar os requisitos impostos aos agentes não estatais caso queiram que lhes seja 
reconhecida a capacidade de prestar protecção efectiva e durável. A relatora entendeu ser 
necessário reestruturar o artigo, por forma a que as condições sejam aplicáveis aos agentes 
estatais e não estatais.

O artigo 8.º diz respeito à protecção interna no território do país do qual se foge. A relatora 
propôs manter a formulação original do n.º 1 do artigo 8.º para além da proposta da Comissão: 
afigura-se importante consagrar neste ponto o conceito de "razoabilidade", a exemplo do que 
sucede com a clarificação da Comissão.   A relatora pondera igualmente a apresentação de 
outras alterações relevantes aos artigos 11.º e 16.º que se reportam à cessação.

Mesmo no âmbito de aplicação restrito da proposta reformulada, a relatora lamenta não terem 
sido abordados importantes questões jurídicas relacionadas com os artigos 14.º e 19.º, bem 
como a questão da não repulsão, na medida em que dizem respeito a pessoas sem protecção 
humanitária.  Outras questões relacionadas com agentes não estatais de protecção como os 
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organismos internacionais também não foram abordadas. Esta a razão pela qual a relatora 
incluiu artigos específicos na cláusula de revisão.

De um modo geral, a relatora recomenda, porém, ao Parlamento que aprove as propostas da 
Comissão. Por fim, faz votos por que as suas próprias alterações sejam consideradas positivas 
e aguarda resposta da comissão.
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

PRESIDENTE

Ref.: D(2010)5206

Exmo. Senhor Fernando LOPEZ AGUILAR
Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça 
e dos Assuntos Internos
ASP 11G306
Bruxelas

Assunto : Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países 
terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de protecção internacional e 
relativas ao conteúdo da protecção concedida
COM(2009) 551 final de 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Senhor Presidente,

A Comissão dos Assuntos Jurídicos, a que tenho a honra de presidir, examinou a proposta 
referida em epígrafe em conformidade com o artigo 87.º relativo à reformulação, introduzido 
no Regimento do Parlamento Europeu.

O n.º 3 do referido artigo dispõe o seguinte: 

"Se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a proposta 
não implica qualquer alteração de fundo além das que nela foram como tal identificadas, 
informa deste facto a comissão competente quanto à matéria de fundo. 

Neste caso, para além das condições estipuladas nos artigos 156.º e 157.º, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo só poderá admitir as alterações que incidam sobre as 
partes da proposta que contenham alterações.

No entanto, se, em conformidade com o ponto 8 do Acordo Interinstitucional, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo tiver também a intenção de apresentar alterações às 
partes codificadas da proposta, comunicará imediatamente essa intenção ao Conselho e à 
Comissão, e esta última informará a comissão, antes da votação nos termos do artigo 54.º, da 
sua posição sobre as alterações e da sua intenção de retirar ou não a proposta de 
reformulação.

Na sequência do parecer do Serviço Jurídico, cujos representantes participaram nas reuniões 
do Grupo de Trabalho Consultivo que examinou a proposta de reformulação, e em 
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conformidade com as recomendações do relator de parecer, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos entende que a proposta em questão não contém outras alterações substanciais, para 
além das já identificadas na proposta ou no parecer do Grupo de Trabalho Consultivo, e que, 
no que respeita à codificação das disposições que se mantiveram inalteradas dos actos 
anteriores com tais alterações, a proposta se limita a uma codificação pura e simples dos 
textos existentes, sem alteração da sua substância.

Nos termos do artigo 87.º, a Comissão dos Assuntos Jurídicos considerou ainda que as 
adaptações técnicas sugeridas no parecer do supracitado Grupo Consultivo eram necessárias 
para assegurar a conformidade da proposta com as normas sobre reformulação.

Em conclusão, após a apreciação deste assunto na reunião de 27 de Janeiro de 2010, a 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, por 22 votos a favor e nenhuma abstenção1, recomenda à 
comissão competente quanto à matéria de fundo que examine a proposta referida em epígrafe 
em consonância com as suas sugestões e em conformidade com o disposto no artigo 87.º. 

(Fórmula de cortesia),

Klaus-Heiner LEHNE

Anexo: Parecer do Grupo Consultivo.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO 
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 23 de Novembro de 2009

PARECER

À ATENÇÃO DO  PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas 
mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou 
apátridas para poderem beneficiar de protecção internacional e relativas ao conteúdo da 
protecção concedida

 (reformulação)
COM(2009)0551 de 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos e, nomeadamente, o seu ponto 
9, o grupo consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho 
e da Comissão reuniu-se em 29 de Outubro de 2009, a fim de apreciar, entre outras, a 
proposta em epígrafe, apresentada pela Comissão.
Nessa reunião1, a análise da proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que 
reformula a Directiva 2004/83/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que estabelece 
normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou 
apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por outros 
motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao respectivo estatuto, e 
relativas ao conteúdo da protecção concedida, levou o grupo consultivo a observar, de comum 
acordo, o seguinte:

1) No artigo 9.º, n.º 3, a formulação inicial «Nos termos da alínea c) do artigo 2.º» deve ser 
substituída por «Nos termos da alínea d) do artigo 2.º».

2) No artigo 19.º, n.º 1, a expressão «após a entrada em vigor da presente directiva» deve ser 
substituída pela expressão «após a entrada em vigor da Directiva 2004/83/CE».

3) No artigo 23.º, n.º 2, a referência aos «artigos 24.o a 34.º» deve ser adaptada, passando a 

                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs das versões inglesa, francesa e alemã da proposta e trabalhou com base na versão 
inglesa, versão linguística original do diploma em análise.
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constituir uma referência aos «artigos 24.o a 27.º e 29.º a 35.º».
4) No artigo 39.º, n.º 1, primeiro parágrafo, o último período, «Devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas disposições e um quadro de correspondência entre 
as referidas disposições e a presente directiva», deveria ter sido assinalado com o sombreado 
cinzento normalmente utilizado para assinalar alterações substanciais em textos reformulados.
5) No artigo 39.º, n.º 2, a expressão final «e um quadro de correspondência entre as referidas 
disposições e a presente directiva» deveria ter sido assinalada com o sombreado cinzento.
6) No artigo 42.º, deve ser reintroduzida a expressão final do artigo 40.º da Directiva 
2004/83/CE («em conformidade com o Tratado que institui a Comunidade Europeia»).
7) No anexo I, Parte B, a data de 10 de Outubro de 2006 deve ser substituída pela data de 9 de 
Outubro de 2006.
Após ter procedido à análise do texto, o grupo consultivo verificou, de comum acordo, que a 
mesma não contém outras alterações de fundo que não sejam as identificadas como tal na 
própria proposta ou no presente parecer.  O grupo consultivo verificou ainda que, no que 
respeita à codificação das disposições inalteradas do acto precedente, juntamente com as 
alterações introduzidas, a proposta se cinge à codificação pura e simples do acto existente, 
sem alterações substantivas.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Director-Geral


