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Comunicado de imprensa - 9-09-2015
Plenário

Parlamento Europeu aprova primeiras medidas de
emergência para distribuição de requerentes de asilo na
UE

O Parlamento Europeu aprovou hoje o seu parecer sobre o primeiro
mecanismo de relocalização de emergência de 40.000 requerentes
de asilo da Itália e da Grécia para outros Estados-Membros da UE,
que será aplicável durante dois anos. Os eurodeputados querem
também um mecanismo vinculativo e permanente para a repartição
dos requerentes de asilo na UE, defendendo que será necessário
um aumento do número de lugares de relocalização, com vista a
adaptá-lo aos fluxos e à situação dos refugiados.

A maioria dos eurodeputados acolheu com agrado o anúncio feito esta
manhã pelo presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, no seu
discurso sobre o estado da União, de que vai apresentar novas medidas
de emergência para a relocalização de mais 120.000 requerentes de
asilo da Itália, da Grécia e da Hungria e uma proposta para um
mecanismo permanente, que permitiria ativar automaticamente a
relocalização para fazer face a futuras situações de crise.

Mais solidariedade e responsabilidade

Para aliviar a pressão em matéria de asilo da Itália e da Grécia - mas
também para "testar" a futura proposta legislativa sobre um sistema
permanente de relocalização -, os eurodeputados apoiam a relocalização
de inicialmente 40.000 requerentes de asilo (24.000 da Itália e 16.000 da
Grécia) para outros países da UE durante dois anos. A resolução
legislativa foi aprovada por 498 votos a favor, 158 contra e 37
abstenções.

Uma nova proposta de relocalização de emergência de mais 120.000
requentes de asilo da Itália, da Grécia e da Hungria foi hoje anunciada
por Jean-Claude Juncker e apoiada pela relatora do Parlamento Europeu
sobre os iniciais 40.000, Ska Keller (Verdes/ALE, Alemanha). O PE
deverá pronunciar-se em breve sobre esta nova proposta.

O PE sublinha, no entanto, que poderá ser necessário aumentar o
número de lugares de relocalização no decurso da aplicação das
medidas de emergência (dois anos), "com vista a adaptá-lo aos fluxos e
à situação dos refugiados".

A outra proposta anunciada pela Comissão, a de um mecanismo
permanente, deverá também ter por base "um contributo mais
substancial para a solidariedade e a partilha de responsabilidade entre
os Estados-Membros, que inclua um aumento significativo do número de
lugares de relocalização disponíveis". Esse mecanismo "tem de ser
criado com base em critérios claramente definidos", que "permitam a sua



ativação de acordo com indicadores transparentes e objetivos",
acrescenta o PE, que vai negociar o mecanismo permanente em pé de
igualdade com o Conselho.

Nos primeiros sete meses deste ano, chegaram às fronteiras da UE
340.000 migrantes e refugiados, a maioria sírios e afegãos, de acordo
com a Frontex.

Preferências devem ser tidas em conta para facilitar a integração

Os eurodeputados defendem que, antes de serem transferidos para
outros países, os requerentes de asilo devem ter a possibilidade de
"classificar os Estados-Membros por ordem de preferência", baseando as
suas escolhas em elementos como laços familiares, sociais e culturais,
por exemplo, competências linguísticas, estudos ou uma experiência de
trabalho anterior nesse país.

"Apesar de os requerentes de asilo não terem o direito de escolher o
Estado-Membro de relocalização, as suas necessidades, preferências e
qualificações específicas devem, na medida do possível, ser tidas em
conta", de modo a facilitar a sua integração no país de relocalização e a
evitar movimentos secundários (do país de acolhimento para outros
Estados-Membros), afirmam os deputados. O PE quer também que seja
prestada particular atenção aos menores não acompanhados.

Próximos passos

O Parlamento Europeu é consultado sobre estas medidas temporárias
de relocalização de emergência (hoje, sobre os 40.000, em breve sobre
os 120.000), mas irá codecidir com o Conselho de Ministros da UE
(governos nacionais) sobre o mecanismo permanente, que Jean-Claude
Juncker anunciou esta manhã no seu discurso sobre o estado da União.

Em 20 de julho, os ministros da Administração Interna dos Estados-
Membros, reunidos no Conselho, discutiram o mecanismo temporário e
acordaram na distribuição de 32.256 requerentes de asilo da Itália e da
Grécia para outros países da UE. Nessa reunião do Conselho "Justiça e
Assuntos Internos", Portugal comprometeu-se a acolher 1.309 pessoas
ao abrigo deste primeiro mecanismo temporário de relocalização.

Ficando aquém do número proposto pela Comissão em maio, os
ministros europeus comprometeram-se a decidir sobre a distribuição das
restantes 7.744 pessoas até ao final deste ano, de modo a perfazer
40.000 (tabela com a distribuição dos 32.256 requerentes de asilo por Estado-
Membro).

A próxima reunião do Conselho "Justiça e Assuntos Internos" realiza-se
no dia 14 de setembro, na qual os ministros deverão também reagir à
nova proposta de relocalização de mais 120.000 requerentes de asilo.

Depois de ser formalmente aprovada no Conselho, a decisão relativa às
medidas temporárias de relocalização de emergência dos 40.000
requerentes de asilo entrará em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Jornal Oficial da UE.

Os Estados-Membros vão receber um montante fixo de 6.000 euros por
cada requerente de asilo que acolherem ao abrigo deste mecanismo.

Esta proposta de decisão diz respeito à "relocalização" de requerentes
de asilo dentro da UE, ou seja, à distribuição de requerentes de asilo que



se encontram nos países da UE sujeitos a maior pressão migratória por
outros Estados-Membros. O programa de "reinstalação" em países
europeus de 20.000 refugiados que estão em países terceiros está
previsto numa recomendação da Comissão, apresentada em paralelo.

Link

Parecer do PE: Relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que
estabelece medidas provisórias a favor da Itália e da Grécia no domínio da
proteção internacional
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