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PR_COD_1amCom

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 projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

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

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o 
código comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código 
das Fronteiras Schengen), e Convenção de aplicação do Acordo de Schengen
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0118),

– Tendo em conta o n.° 2 do artigo 294.º e os n.°s 1 e 2 do artigo 77.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0070/2011),

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

– 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 (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

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, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento – ato modificativo
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 

(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 
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justiça. Para este efeito, devem ser 
estabelecidas regras comuns relativas a 
normas e procedimentos de controlo das 
fronteiras externas.

justiça. Para este efeito, devem ser 
estabelecidas regras comuns relativas a 
normas e procedimentos de controlo das 
fronteiras externas, tendo em conta as 
pressões específicas e desproporcionadas 
que alguns Estados Membros enfrentam 
nas suas fronteiras externas. As regras 
estabelecidas devem reger-se pelo 
princípio da solidariedade entre 
Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A liberdade de circulação de 
pessoas dentro do espaço Schengen tem 
sido uma das maiores realizações da 
integração europeia e o acervo de 
Schengen tem um impacto positivo nas 
vidas de centenas de milhares de cidadãos 
da União, tanto ao facilitar o 
atravessamento de fronteiras quanto ao 
estimular a economia A liberdade de 
circulação é um direito fundamental e um 
pilar da cidadania da União, cujas 
condições de exercício se encontram 
estabelecidas nos Tratados e na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 29 de abril de 2004 relativa 
ao direito de livre circulação e residência 
dos cidadãos da União e dos membros das 
suas famílias no território dos 
Estados-Membros1.
_________________
1 JO L 158, 30.04.2004, p. 77.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A eliminação dos controlos nas 
fronteiras internas exige uma confiança 
mútua total entre os Estados-Membros no 
que respeita à sua capacidade de 
aplicação plena das medidas de 
acompanhamento que permitem essa 
supressão.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A criação do espaço Schengen 
definiu uma fronteira externa comum, 
devendo a responsabilidade pela sua 
proteção ser partilhada entre os 
Estados-Membros de acordo com o 
princípio da solidariedade e da partilha 
equitativa tal como definido no artigo 80.° 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. O reforço da governação 
Schengen contribui para assegurar que 
cada Estado-Membro possa controlar 
efetivamente a sua parte das fronteiras 
externas e promove a confiança na 
eficácia do sistema de gestão da migração 
da União.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Após quatro anos de aplicação 
concreta, considerou-se necessário adotar 
algumas alterações com base na 
experiência prática dos Estados-Membros e 
da Comissão na aplicação do Código das 
Fronteiras Schengen, incluindo os 
resultados das avaliações Schengen, bem 
como os relatórios e os pedidos 
apresentados pelos Estados-Membros.

(3) Após quatro anos de aplicação 
concreta, considerou-se necessário adotar 
algumas alterações com base na 
experiência prática dos Estados-Membros e 
da Comissão na aplicação do Código das 
Fronteiras Schengen, incluindo os 
resultados das avaliações Schengen, bem 
como os relatórios e os pedidos 
apresentados pelos Estados-Membros, bem 
como as iniciativas e evoluções 
legislativas no direito primário e 
secundário da União, e a necessidade de 
uma clarificação e definição mais eficaz 
de questões críticas de natureza técnica.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A adoção do Regulamento (UE) n.° 
1168/2011 do Parlamento Europeu  e do 
Conselho de 25 de outubro de 2011 que 
altera o Regulamento (CE) n.° 2007/2004 
do Conselho que cria uma Agência 
Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros da União Europeia1

(Frontex) melhora a gestão integrada das 
fronteiras externas e vem promover ainda 
o papel da Agência de acordo com o 
objetivo da União de desenvolver uma 
política tendo em vista a introdução 
gradual do conceito de gestão integrada 
das fronteiras. 
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______________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 1.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento – ato modificativo
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.° 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.° 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 seus 
trabalhos preparatórios, inclusive a 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.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

Alteração técnica: a word is missing in the English version of the proposal.

Alteração 8

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 2 – ponto 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

«Ligação interna de transporte de 
mercadorias», as ligações de transporte de 
mercadorias entre dois ou mais portos 
situados no território dos 
Estados-Membros, sem escala em portos 
situados fora do território dos 
Estados-Membros;»;

4.«Ligação interna de transporte de 
mercadorias», as ligações de transporte de 
mercadorias entre dois ou mais portos 
situados no território dos 
Estados-Membros, sem escala em portos 
situados fora do território dos 
Estados-Membros;» e que consistam no 
transporte de bens de acordo com um 
itinerário pré-determinado;"

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea g-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 2 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) É aditado o seguinte ponto 8-A:
"8-A ponto de passagem de fronteira
partilhado", qualquer ponto de passagem 
de fronteira situado quer no território do 
Estado-Membro quer em território de um 
país terceiro, em que guardas fronteiriços 
do Estado-Membro e guardas fronteiriços 
do país terceiro efetuem controlos de 
entrada e saída de acordo com a sua 
própria legislação e ao abrigo de um 
acordo bilateral;";

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 1 – alínea h-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 2 – ponto 18-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(h-A) É aditado o seguinte ponto 18-A:
"18-A "trabalhador offshore", uma 
pessoa que trabalhe numa instalação 
offshore localizada fora das águas 
territoriais mas na zona de exploração 
marítima exclusiva do Estado-Membro tal 
como definida pelo direito marítimo 
internacional, e que retorne regularmente 
por via aérea ou marítima ao território 
dos Estados-Membros;";  

Or. en

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(h-B) É aditado o seguinte ponto 19-A:
"19-A "um mês", 30 dias.";

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 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 

(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 
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abertura fixadas, desde que sejam titulares 
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;

abertura fixadas, desde que sejam titulares 
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. Essas exceções serão 
notificadas à Comissão nos termos do 
artigo 34.°;

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 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 
imprevista, em conformidade com o 
direito internacional e o direito da União 
no domínio dos direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

«Para uma estada prevista no território dos 
Estados-Membros de duração não superior 
a três meses durante um período de seis 
meses a contar da data da primeira 
entrada no território dos 

"1. «Para uma estada prevista no território 
dos Estados-Membros de duração não 
superior a 90 dias em qualquer período de 
180 dias, o que implica ter em conta o 
último período de 180 dias em cada dia de 
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Estados-Membros, as condições de entrada 
para os nacionais de países terceiros são as 
seguintes:

estada, as condições de entrada para os 
nacionais de países terceiros são as 
seguintes:

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É inserido o n.º 1-A seguinte:
"1-A. Para efeitos de aplicação do n.° 1, o 
dia de entrada será calculado como o 
primeiro dia de estada no território dos 
Estados-Membros e o dia de saída será 
calculado como o último dia de estada no 
território dos Estados-Membros." 

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 6.º, n.º 1, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:
"1. No desempenho das suas funções, os 
guardas de fronteira respeitam 
plenamente a dignidade humana e os 
direitos fundamentais. Tomar-se-á 
especial cuidado nos casos que impliquem 
pessoas particularmente vulneráveis."
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Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 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.»

"5. «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, declarando o objetivo e o 
procedimento do referido controlo.»

Or. en

Justificação

A formulação deste artigo provém da Diretiva 2008/115/CE que foi adotada no Parlamento, 
com o objetivo de alinhar e manter um direito coerente à informação dos nacionais de países 
terceiros no âmbito da diversa legislação da UE que se ocupa de nacionais de países 
terceiros nos Estados-Membros. 

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

"2. a) Os beneficiários do direito à livre 
circulação ao abrigo da legislação da União 
podem utilizar tanto os corredores 
assinalados pelo painel reproduzido na 
parte A do anexo III («UE, EEE, CH») 
como os corredores assinalados pelo painel 
reproduzido na parte B1 («Isenção de
visto») e na parte B2 («Todos os 

"2. (a) Os beneficiários do direito à livre 
circulação ao abrigo da legislação da União 
podem utilizar tanto os corredores 
assinalados pelo painel reproduzido na 
parte A do anexo III («UE, EEE, 
CH»)como os corredores assinalados pelo 
painel reproduzido na parte B1 (« visto não
exigido») e na parte B2 («Todos os 
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passaportes») do anexo III. passaportes») do anexo III

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 6
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 9 – n° 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 válido, podem 
utilizar os corredores assinalados pelo 
painel reproduzido na parte B1 (« visto não 
exigido») 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

Alteração 20

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 6
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 9 – n° 2 – alínea b) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não são obrigados a 
prever os corredores separados indicados 
pelo painel de sinalização reproduzido na 

Os Estados-Membros não são obrigados a 
prever os corredores separados indicados 
pelo painel de sinalização reproduzido na 
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parte B1 («Isenção de visto») do anexo III, 
que constitui uma opção. Decidem utilizar 
ou não esta opção, bem como escolher os 
pontos de passagem de fronteira em que o 
farão, em função das necessidades 
práticas.»

parte B1 («visto não exigido») do anexo 
III, que constitui uma opção. Decidem 
utilizar ou não esta opção, bem como 
escolher os pontos de passagem de 
fronteira em que o farão, em função das 
necessidades práticas.»

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 6-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No artigo 9.º, é suprimido o n.º 5.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 7 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

(-a) O título passa a ter a seguinte 
redação:
Carimbo dos documentos de viagem

Or. en



PR\888469PT.doc 17/34 PE478.678v01-00

PT

Alteração 23

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 7 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Ao primeiro parágrafo do nº 3 é 
aditada o seguinte alínea h):
"(g-A) aos documentos de viagem de 
residentes da fronteira que sejam 
detentores de uma licença de trânsito da 
fronteira local em conformidade com o 
artigo 6.° do Regulamento (CE) 
n.°1931/2006 do Parlamento Europeu  e 
do Conselho de 20 de dezembro de 2006 
que estabelece as regras para o pequeno 
tráfego fronteiriço nas fronteiras 
terrestres externas dos Estados-Membros1

e nos termos de um acordo bilateral 
aplicável." 
_______________
1 JO L 405, 30.12.2006, p. 1. 

Or. en

Justificação

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Alteração 24

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 7 – alínea b-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

(b-B) No n.º 3, o segundo parágrafo passa 
a ter a seguinte redação:
A pedido do nacional de um país terceiro 
pode, a título excecional, dispensar-se a 
aposição do carimbo de entrada ou de 
saída quando tal aposição lhe possa 
causar dificuldades importantes. Nestes 
casos, a entrada ou saída deve ser 
comprovada numa folha separada, 
mencionando o nome e o número do 
passaporte. Essa folha é entregue ao
nacional de país terceiro. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
manterão estatísticas desses casos 
excecionais e fornecerão essas estatísticas 
à Comissão." 

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 8
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

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 de 16 de dezembro 
de 2008 relativa a normas e 
procedimentos comuns nos 
Estados-Membros para o regresso de 
nacionais de países terceiros em situação 
ilegal e com a legislação nacional que 
implemente essa Diretiva.

Or. en
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Alteração 26

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 8-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No artigo 12.º é inserido o n.º 4-A 
seguinte:
"4-A. Os Estados-Membros informarão o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre se, no exercício do 
controlo das fronteiras, se notou um 
aumento nos níveis de passagens não 
autorizadas da fronteira e /ou um 
aumento dos níveis de criminalidade 
diretamente relacionados com atos ou 
omissões por um país terceiro. Essas 
informações serão tidas em conta pelas 
instituições competentes tendo em vista 
ponderar medidas restritivas nos termos 
do artigo 215.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia."

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No artigo 15.º, nº 1, a seguir ao 
primeiro parágrafo é inserido o seguinte 
parágrafo:
"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 tão rapidamente 
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quanto possível, exercendo as suas 
funções no respeito integral do direito da 
União aplicável, incluindo a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e o direito internacional 
relevante, nomeadamente a Convenção 
relativa ao Estatuto dos Refugiados
elaborada em Genebra a 28 de julho de 
1951 ("A Convenção de Genebra").

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 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 
devem incentivar 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 
situações particularmente vulneráveis 
envolvendo menores não acompanhados e 
vítimas de tráfico. Os Estados-Membros 
com o apoio da Frontex devem incentivar 
os guardas de fronteira a aprenderem 
línguas necessárias ao desempenho das 
suas funções e assegurar que os guardas 
de fronteira recebam formação no que 
respeita à proteção dos direitos 
fundamentais em geral e dos direitos de 
categorias específicas de pessoas 
vulneráveis.»
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Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 13 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

"(g) Serviços de salvamento, polícia e
corporações de bombeiros

Serviços de salvamento, polícia, 
corporações de bombeiros e guardas de 
fronteira;

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 14
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 21 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(14) No artigo 21.º, é suprimida a alínea d). (14) No artigo 21.º, a alínea d) passa a ter a 
seguinte redação:

"(d) A possibilidade de um 
Estado-Membro prever por lei a 
obrigação imposta aos nacionais de 
países terceiros de assinalarem a sua 
presença no território de um Estado-
Membro, em conformidade com o artigo 
22.º da Convenção de Schengen.

Or. en
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Alteração 31

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 17-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 34 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Ao n.º 1 do artigo 34.º é aditada a 
seguinte alínea e-A):
"(e-A) exceções às regras relativas à 
passagem das fronteiras externas a que se 
refere a alínea a) do n.° 2 do artigo 4.°;"

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 17-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 34 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Ao n.º 1 do artigo 34.º é aditada a 
seguinte alínea e-B):
"(e-B) as estatísticas referidas no n.° 3 do 
artigo 10.°."

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.° 18
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 37 – primeira frase

Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as respetivas disposições 

«Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as respetivas disposições 
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nacionais relativas à alínea c) do artigo 
21.°, as sanções a que se refere o n.º 3 do 
artigo 4.º e os acordos bilaterais 
autorizados pelo presente regulamento.»

nacionais relativas às alíneas c) e d) do 
artigo 21.°, as sanções a que se refere o n.º 
3 do artigo 4.º e os acordos bilaterais 
autorizados pelo presente regulamento.»

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 2 – n.° 2
Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 22.º é suprimido; (2) O artigo 22.º é alterado do seguinte 
modo:

1. Os estrangeiros que tenham entrado 
regularmente no território de uma das 
partes contratantes podem declarar esse 
facto, nas condições fixadas por cada 
parte contratante, às autoridades 
competentes da parte contratante em 
cujo território entraram. Esta 
declaração pode ser prestada, à escolha 
de cada parte contratante, quer à 
entrada, quer, num prazo de três dias 
úteis a contar da entrada, no interior do 
território da parte contratante em que 
tenham entrado.
2. Os estrangeiros que residam no 
território de uma das partes 
contratantes e que se dirijam para o 
território de outra parte contratante
podem fazer a declaração referida no n.° 
1.
3. […].

Or. en
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Alteração 35

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo – n.º 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo III – Parte B1

Texto da Comissão Alteração

«PARTE B1: «Isenção de visto»; «PARTE B1: «visto não exigido»;

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo – n.º 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.1.4

Texto da Comissão Alteração

(a) É aditado o ponto 1.1.4. seguinte: (a) É aditado o ponto 1.1.4. seguinte: 
"1.1.4. Pontos de passagem de fronteira 
comuns

"1.1.4. Pontos de passagem de fronteiras 
partilhados:

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 partilhados 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. A 
legislação nacional aplicável do país 
terceiro nos pontos de passagem de 
fronteira partilhados respeitará a 
proteção jurídica concedida nos domínios 
derivados da legislação da União. Em 
especial, esses acordos conterão 
disposições:
– que regulem as funções executadas e as 
medidas tomadas pelos guardas de 
fronteira de ambas as partes. Tomar-se-á 
especial cuidado no que respeita a 
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procedimentos no que respeita à 
interceção de uma pessoa ou pessoas, 
apreensão de bens, acesso aos 
procedimentos de asilo no território dos 
Estados-Membros e às garantias de 
entrada no território do Estados-Membros 
de pessoas que gozem do direito de livre 
circulação ao abrigo do direito da União. 
Essas disposições serão implementadas 
tanto no território dos Estados-Membros 
quanto no território dos países terceiros;
- à garantia da capacidade de os guardas 
de fronteira dos Estados-Membros 
usarem sistemas de informação que 
tratem dados pessoais em conformidade 
com o artigo 7.° e permitam o 
estabelecimento de medidas técnicas e 
organizativas de segurança exigidas pelo 
direito da União para proteger os dados 
pessoais contra a destruição ou perda 
acidental ou ilícita ou contra a sua perda 
ou alteração acidental, revelação ou 
acesso não autorizados. O acesso a esses 
sistemas de informação por parte de 
guardas de fronteira de países terceiros 
será proibido.

1.1.4.2. Pontos de passagem de fronteira 
comuns situados no território do Estado-
Membro: os acordos bilaterais que 
estabelecem pontos de passagem de 
fronteira comuns situados no território do 
Estado-Membro devem prever uma 
autorização para os guardas de fronteira 
do país terceiro exercerem as suas 
funções no Estado-Membro, respeitando 
os seguintes princípios:

1.1.4.2. Os pontos de passagem de 
fronteira partilhados podem estar situados 
quer no território do Estado-Membro quer 
no território do país terceiro.

(a) Proteção internacional: um nacional 
de país terceiro que solicite proteção 
internacional no território do 
Estado-Membro deve ter acesso aos 
procedimentos adequados no 
Estado-Membro, mesmo que ainda não 
tenha passado o controlo de saída 
efetuado pelos guardas de fronteira do 
país terceiro presentes no ponto de 
passagem de fronteira comum.
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(b) Detenção de uma pessoa ou apreensão 
de bens: se os guardas de fronteira do 
país terceiro tiverem conhecimento de 
factos que justifiquem a detenção de uma 
pessoa ou a sua colocação sob proteção 
ou a apreensão de bens devem: 
– informar desta situação as autoridades 
do Estado-Membro, que asseguram um 
acompanhamento adequado em 
conformidade com a sua legislação 
nacional, a legislação da União Europeia 
e a legislação internacional, 
independentemente da nacionalidade da 
pessoa em causa,
– 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.

(c) Pessoas que gozam do direito à livre 
circulação ao abrigo da legislação da 
União que entram no território da UE: os 
guardas de fronteira do país terceiro não 
impedem as pessoas que gozam de livre 
circulação ao abrigo da legislação da 
União de entrarem no território da UE. Se 
houver razões que justifiquem a recusa de 
saída do país terceiro em causa, os 
guardas de fronteira deste último país 
informam as autoridades do Estado-
Membro dessas razões e estas autoridades 
asseguram um acompanhamento 
adequado em conformidade com a sua 
legislação nacional, a legislação da UE e 
a legislação internacional.
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 
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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: 
(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 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. 
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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.

1.1.4.3. 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 aplicável.

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.»

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo – n.º 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

"1.2.1. À passagem das fronteiras externas, 
tanto os passageiros como as tripulações 
dos comboios, incluindo os comboios de 
mercadorias e os comboios vazios, são 
submetidos a controlo. Os 
Estados-Membros podem concluir acordos 
bilaterais sobre a forma de efetuar esses 
controlos respeitando os princípios 
estabelecidos no ponto 1.1.4. Esses 
controlos são efetuados de uma das 
seguintes formas:

"1.2.1. À passagem das fronteiras externas, 
tanto os passageiros como as tripulações 
dos comboios, incluindo os comboios de 
mercadorias e os comboios vazios, são 
submetidos a controlo. Os 
Estados-Membros podem concluir acordos 
bilaterais sobre a forma de efetuar esses 
controlos. Esses controlos são efetuados de 
uma das seguintes formas:

Or. en
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Alteração 38

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo – n.º 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 1.2.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.2.2. Além disso, a fim de facilitar a 
circulação ferroviária de comboios de 
passageiros de alta velocidade, os 
Estados-Membros situados no trajeto 
desses comboios provenientes de países 
terceiros podem também, de comum 
acordo com os países terceiros em questão 
e no respeito dos princípios enunciados 
no ponto 1.1.4., decidir realizar controlos à 
entrada das pessoas presentes em comboios 
provenientes de países terceiros de uma das 
seguintes formas:

1.2.2. Além disso, a fim de facilitar a 
circulação ferroviária de comboios de 
passageiros de alta velocidade, os 
Estados-Membros situados no trajeto 
desses comboios provenientes de países 
terceiros podem também, de comum 
acordo com os países terceiros em questão, 
decidir realizar controlos à entrada das 
pessoas presentes em comboios 
provenientes de países terceiros de uma das 
seguintes formas:

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo – ponto 4 – alínea -a) (novo)
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VI – ponto 3.1.1

Texto da Comissão Alteração

(-a) No artigo 23.º, após o primeiro 
período é inserido o seguinte texto:
"Em casos excecionais, os controlos 
podem também ser efetuados durante a 
passagem do navio nas águas territoriais 
do Estado-Membro em causa, tal como 
definidas pela Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar."

Or. en
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Alteração 40

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo – n.º 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.» 

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VII – ponto 7 – título

Texto da Comissão Alteração

"7. Serviços de salvamento, polícia e 
corporações de bombeiros 

"7. Serviços de salvamento, polícia, 
corporações de bombeiros e guardas de 
fronteira

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Anexo VII – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

O regime de entrada e de saída dos 
membros dos serviços de salvamento, da 

O regime de entrada e de saída dos 
membros dos serviços de salvamento, da 
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polícia e das corporações de bombeiros que 
atuam em situações de emergência é 
estabelecido pela legislação nacional e, se 
for caso disso, por acordos bilaterais. Esse 
regime pode prever derrogações aos artigos 
4.°, 5.° e 7.°.

polícia das corporações de bombeiros e 
guardas de fronteira que atuam em 
situações de emergência é estabelecido 
pela legislação nacional e, se for caso 
disso, por acordos bilaterais. Esse regime 
pode prever derrogações aos artigos 4.°, 5.° 
e 7.°.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A criação do Espaço Schengen em finais dos anos 80 foi uma das maiores realizações da 
Europa. A adoção do Acordo de Schengen a 14 de junho de 1985 levou à abolição dos 
controlos sistemáticos nas fronteiras, nas fronteiras internas dos países participantes no espaço 
Schengen, e garantiu a livre circulação de pessoas nesse espaço. Ao longo destes 25 anos, o 
enquadramento contratual e jurídico em que o espaço europeu de Schengen se tornou resultou 
naquilo a que agora chamamos com orgulho o Acervo de Schengen. O espaço Schengen, que 
inicialmente contava com 5 membros, compreende agora 25 países membros, devendo a 
Bulgária e a Roménia ser integradas em breve.

O Regulamento (CE) n.º 562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 
2006, que estabelece um Código Comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas 
fronteiras (Código das Fronteiras Schengen) constitui um importante marco neste esforço 
legislativo para promover e melhorar o Acervo de Schengen. Aplica-se a qualquer pessoa que 
passe nas fronteiras internas ou externas da União Europeia, estabelecendo normas para os 
controlos nos pontos de passagem das fronteiras do espaço Schengen. O seu quadro jurídico 
centra-se na proteção dos interesses da União e assegura a livre circulação dos cidadãos da 
UE e de outras pessoas que gozem do mesmo direito, mas protege simultaneamente os 
direitos de pessoas e os direitos de grupos particularmente vulneráveis de pessoas que não 
gozam dos privilégios do direito de livre circulação.

O principal objetivo deste regulamento é modificar a legislação existente sobre os controlos 
nas fronteiras efetuados a pessoas e melhorar a política de gestão integrada das fronteiras 
através do melhoramento das regras sobre a passagem das fronteiras externas.

Âmbito da proposta da Comissão 

Surgindo num momento muito crucial e histórico para a UE, a proposta da Comissão pretende 
tornar o Código das Fronteiras Schengen num mecanismo mais claro e abrangente.

Sendo de natureza primordialmente técnica, diz respeito à atualização das regras e às 
evoluções jurídicas que ocorreram desde a adoção do Regulamento 562/2006 e desde a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

Toma também em consideração as experiências práticas dos Estados-Membros na aplicação 
do Código das Fronteiras Schengen.

Finalmente, a proposta da Comissão contém modificações estreitamente relacionadas com a 
Convenção de aplicação do Acordo de Schengen de 14 de junho de 1985. 

Posição do relator

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia e as recentes evoluções, tanto em termos 
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jurídicos quanto práticos, do acervo de Schengen, o relator concorda com a Comissão quanto 
à necessidade de alterar o atual Código das Fronteiras Schengen. É vital manter a noção de 
que a remoção dos controlos nas fronteiras internas entre os Estados-Membros vai de par com 
a necessidade de controlos efetivos, de uma cooperação mais profunda e com confiança 
mútua nas fronteiras externas do espaço Schengen. Em especial, neste período, durante o qual 
ocorreram evoluções urgentes nas fronteiras externas da UE (por exemplo, mudanças políticas 
radicais no Norte de África) que afetam profundamente os fluxos de migração em direção à 
UE. 

Neste contexto o relator apresenta alterações que melhoram o quadro existente e que se 
orientam principalmente por dois princípios: Primeiro ao reforçar as regras que facilitam, 
simplificam e desenvolvem a livre circulação no interior do espaço europeu de Schengen e, 
em segundo lugar, ao apoiar um enquadramento rigoroso para os controlos e a segurança nas 
fronteiras externas do território dos Estados-Membros. 

O relator concorda ainda em que é importante para o reforço do acervo de Schengen que 
sejam celebrados acordos bilaterais entre Estados-Membros e países terceiros quanto aos 
pontos de passagem comuns. Esses acordos devem ser compatíveis com o direito e os valores 
europeus. Como se vê nos exemplos existentes de acordos, como os celebrados entre a 
Ucrânia e a Polónia ou a Hungria e a Croácia, tais acordos podem funcionar como 
instrumentos para reforçar a proteção e os controlos fronteiriços de pessoas que tentam passar 
nos pontos de passagem das fronteiras externas.

O reforço das fronteiras externas criará certeza jurídica, reforçará a solidariedade entre os 
Estados-Membros e proporcionará mais desenvolvimento económico. Em qualquer caso, há 
que notar que estas propostas tomam em consideração a proteção dos direitos individuais de 
todas as pessoas que entram ou tentam entrar no espaço Schengen, utilizando a já longa 
tradição política e jurídica da União Europeia. Além disso, o relator nota que, quando se 
demonstrar que ações ou omissões por parte de um país terceiro causaram perturbações nas 
fronteiras externas do espaço Schengen, os Estados-Membros ao realizarem vigilância 
fronteiriça devem atuar ao abrigo do artigo 215.° do TFUE.

Ao elaborar as alterações à presente proposta, independentemente do recém-criado Tratado de 
Lisboa e da legislação da UE sobre a proteção dos direitos humanos, o relator teve também 
em consideração legislação europeia recentemente adotada, tal como o recém-adotado Código 
dos Vistos, a Diretiva "Retorno" e as recentes alterações ao regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.° 2007/2004 do Conselho que cria 
uma Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos 
Estados-Membros  da União Europeia (FRONTEX), o qual oferece novos domínios de ação a 
fim de melhorar a gestão integrada das fronteiras externas da União.

Desta forma a proposta em apreço, embora seja de natureza mais técnica, tem um valor 
acrescentado para a evolução do acervo de Schengen. Oferece benefícios imediatos 
facilitando simultaneamente a evolução dos controlos fronteiriços e desenvolve a confiança e
a solidariedade no espaço Schengen. A mensagem que transmite é muito clara; Não obstante o 
período difícil que a União Europeia enfrenta, esta permanece empenhada no seu processo de 
integração e fiel aos seus valores que garantem a paz, a segurança e a prosperidade no 
continente. Estou convicto que os desafios comuns só poderão ser enfrentados através de 
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objetivos e visões comuns, o que só poderá ser alcançado através da cooperação e da 
solidariedade mútuas. 


