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Texto da Comissão Alteração 

(8) Segundo dados da Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas 

Fronteiras Externas (Frontex), as rotas do 

Mediterrâneo Central e Oriental foram as 

principais zonas de passagens irregulares 

das fronteiras para a União em 2014. No 

último ano, mais de 170 000 migrantes 

chegaram a Itália de forma irregular, 

representando um aumento de 277 % em 

relação a 2013. Um aumento constante foi 

também verificado na Grécia, com mais de 

50 000 migrantes irregulares a entrar no 

país, representando um aumento de 153 % 

em relação a 2013. As estatísticas dos 

primeiros meses de 2015 confirmam esta 

tendência clara em relação a Itália. Além 

disso, a Grécia tem enfrentado nos 

primeiros meses de 2015 um forte aumento 

do número de passagens irregulares das 

fronteiras, correspondendo a mais de 50 % 

do número total de passagens irregulares 

das fronteiras em 2014 (cerca de 28 000 

só nos primeiros quatro meses de 2015, 

em comparação com um total de cerca de 

55 000 em 2014). Uma percentagem 

significativa do número total de migrantes 

irregulares detetados nestas duas regiões 

incluía migrantes de nacionalidades que, 

com base nos dados do Eurostat, 

(8) Segundo dados da Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas 

Fronteiras Externas (Frontex), as rotas do 

Mediterrâneo Central e Oriental foram as 

principais zonas de passagens irregulares 

das fronteiras para a União em 2014. No 

último ano, mais de 170 000 migrantes 

chegaram a Itália de forma irregular, 

representando um aumento de 277 % em 

relação a 2013, incluindo mais de 26 100 

crianças, das quais cerca de 13 000 eram 

menores não acompanhados, 

representando 7,6 % do total dos 

migrantes. Um aumento constante foi 

também verificado na Grécia, com mais de 

50 000 migrantes irregulares a entrar no 

país, representando um aumento de 153 % 

em relação a 2013. As estatísticas dos 

primeiros meses de 2015 confirmam esta 

tendência clara em relação a Itália. Entre 

janeiro e julho de 2015, a Itália acolheu 

115 000 migrantes irregulares chegados 

por via marítima. Além disso, a Grécia 

tem enfrentado nos primeiros meses de 

2015 um forte aumento do número de 

passagens irregulares das fronteiras 

(206 670 entre janeiro e agosto de 2015), 

de acordo com dados do ACNUR, em 

comparação com um total de cerca de 55 
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beneficiam de uma taxa elevada de 

reconhecimento de proteção internacional a 

nível da União (em 2014, os nacionais 

sírios e eritreus, relativamente aos quais a 

taxa de reconhecimento na União é 

superior a 75 %, representavam mais de 

40 % dos migrantes em situação irregular 

em Itália e mais de 50 % na Grécia). 

Segundo o Eurostat, 30 505 sírios foram 

detetados em situação irregular na Grécia 

em 2014, em comparação com 8 220 em 

2013. 

000 em 2014). Uma percentagem 

significativa do número total de migrantes 

irregulares detetados nestas duas regiões 

incluía migrantes de nacionalidades que, 

com base nos dados do Eurostat, 

beneficiam de uma taxa elevada de 

reconhecimento de proteção internacional a 

nível da União (em 2014, os nacionais 

sírios e eritreus, relativamente aos quais a 

taxa de reconhecimento na União é 

superior a 75 %, representavam mais de 

40 % dos migrantes em situação irregular 

em Itália e mais de 50 % na Grécia; de 

janeiro a junho de 2015, os nacionais 

sírios e eritreus representaram 33 % das 

chegadas a Itália e a cerca de 63 % à 

Grécia). Segundo o Eurostat, 30 505 sírios 

foram detetados em situação irregular na 

Grécia em 2014, em comparação com 8 

220 em 2013. 

 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

 

(19) As medidas provisórias visam aliviar a 

considerável pressão em matéria de asilo 

exercida sobre a Itália e a Grécia, em 

especial graças à relocalização de um 

importante número de requerentes com 

manifesta necessidade de proteção 

internacional que tenham chegado ao 

território da Itália e da Grécia após a data 

em que a presente decisão se torne 

aplicável. Com base no número total de 

nacionais de países terceiros que entraram 

irregularmente em Itália e na Grécia em 

2014, bem como no número de pessoas que 

têm uma clara necessidade de proteção 

internacional, há que relocalizar a partir de 

Itália e da Grécia um total de 40 000 

requerentes com necessidades manifestas 

de proteção internacional. Este número 

corresponde a cerca de 40 % do número 

total de nacionais de países terceiros com 

uma clara necessidade de proteção 

internacional que entraram irregularmente 

em Itália e na Grécia em 2014. Assim, a 

medida de relocalização proposta na 

presente decisão constitui uma partilha 

equitativa do ónus entre a Itália e a Grécia, 

por um lado, e os outros Estados-Membros, 

(19) As medidas provisórias de 

emergência visam criar um mecanismo de 

relocalização justo e equitativo para 

aliviar a considerável pressão em matéria 

de asilo exercida sobre a Itália e a Grécia, 

em especial graças à relocalização de um 

importante número de requerentes com 

manifesta necessidade de proteção 

internacional que tenham chegado ao 

território da Itália e da Grécia. Com base 

no número total de nacionais de países 

terceiros que entraram irregularmente em 

Itália e na Grécia desde janeiro de 2014, 

bem como no número de pessoas que têm 

uma clara necessidade de proteção 

internacional, há que relocalizar a partir de 

Itália e da Grécia um total de 110 000 

requerentes com necessidades manifestas 

de proteção internacional. Este número 

corresponde a cerca de 40 % do número 

total de nacionais de países terceiros com 

uma clara necessidade de proteção 

internacional que entraram irregularmente 

em Itália e na Grécia desde janeiro de 

2014. Assim, a medida de relocalização 

proposta na presente decisão constitui uma 

partilha equitativa de responsabilidades 
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por outro. Tendo por base os mesmos 

dados totais disponíveis em 2014 e nos 

primeiros quatro meses de 2015 para a 

Itália em comparação com a Grécia, 60 % 

desses requerentes devem ser relocalizados 

a partir de Itália e 40 % a partir da Grécia.  

entre a Itália e a Grécia, por um lado, e os 

outros Estados-Membros, por outro. Tendo 

por base os mesmos dados totais 

disponíveis em 2014 e nos primeiros 

quatro meses de 2015 para a Itália em 

comparação com a Grécia, 40 000 % 

desses requerentes devem ser recolocados 

a partir de Itália e 70 000 % a partir da 

Grécia. No prazo de um ano após a 

entrada em vigor da presente decisão, a 

Comissão deve avaliar a percentagem de 

pessoas a relocalizar a partir de Itália e da 

Grécia, de acordo com os dados mais 

recentes disponíveis, com vista a adaptar 

este número aos fluxos evolutivos de 

refugiados. O mecanismo de relocalização 

de emergência não constitui uma solução 

para os desafios a longo prazo que 

resultam da pressão em matéria de asilo 

nas fronteiras externas da União, mas sim 

um teste para a futura proposta legislativa 

sobre um sistema permanente de 

relocalização de emergência, com base no 

artigo 78.º, n.º 2, do TFUE e, por 

conseguinte, limita-se, inicialmente, a um 

total de 110 000 requerentes. No entanto, 

se necessário, importa aumentar o 

número de lugares de relocalização com 

vista a adaptá-los aos fluxos e à situação 

dos refugiados, que evoluem 

permanentemente no decurso da 

aplicação da presente decisão. Qualquer 

proposta de mecanismo permanente de 

relocalização de emergência tem de 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 tendo 

em vista a adaptação à rápida mudança 

das tendências e dos fluxos migratórios. 

Este mecanismo tem de ser criado com 

base em critérios claramente definidos, 

nomeadamente na ocorrência de um 

súbito fluxo de nacionais de países 

terceiros e de situações de pressão 

excecional em matéria de asilo, que 
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permitam a sua ativação de acordo com 

indicadores transparentes e objetivos. 

Or. en 
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Texto da Comissão Alteração 

 -1. Para aliviar a considerável pressão em 

matéria de asilo exercida sobre a Itália e a 

Grécia e de testar a futura proposta 

legislativa sobre um sistema permanente 

de relocalização de emergência, com base 

no artigo 78.º, n.º 2, do TFUE, devem ser 

relocalizados a partir de Itália e da Grécia 

um total inicial de 110 000 pessoas. 

Importa considerar, se necessário, o 

aumento do número de lugares de 

relocalização, com vista a adaptá-los às 

tendências e aos fluxos de refugiados, que 

evoluem permanentemente, no decurso da 

aplicação da presente decisão. 

1. Os requerentes, representando um total 

24 000 pessoas, devem ser relocalizados a 

partir de Itália para o território de outros 

Estados-Membros, como previsto no 

anexo I. 

1. Inicialmente, 40 000 requerentes serão 

recolocados a partir de Itália para o 

território de outros Estados-Membros. 

2. Os requerentes, representando um total 

16 000 pessoas, devem ser relocalizados a 

partir da Grécia para o território de outros 

Estados-Membros, como previsto no 

anexo II. 

2. Inicialmente, 70 000 requerentes serão 

recolocados a partir da Grécia para o 

território de outros Estados-Membros. 

 2-A. O mais tardar [seis meses após a 

entrada em vigor da presente decisão], a 

Comissão deve avaliar a percentagem de 
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pessoas a relocalizar a partir de Itália e da 

Grécia, com vista a adaptar este número 

aos fluxos evolutivos de refugiados, de 

acordo com os dados mais recentes da 

Frontex. 

Or. en 
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Artigo 5 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os requerentes cujas impressões digitais 

são exigidas por força das obrigações 

estabelecidas no artigo 9.º do Regulamento 

(UE) n.º 603/2013 só podem ser 

relocalizados se as suas impressões digitais 

tiverem sido recolhidas. 

5. Os requerentes cujas impressões digitais 

são exigidas por força das obrigações 

estabelecidas no artigo 9.º do Regulamento 

(UE) n.º 603/2013 só podem ser 

relocalizados se as suas impressões digitais 

tiverem sido recolhidas no pleno respeito 

dos seus direitos fundamentais, sem 

recurso a medidas coercivas ou a 

detenção. 

Or. en 

 

 


