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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS – SÍNTESE DE FACTOS E CONCLUSÕES

Introdução
A crise dos refugiados de 2015-2016 transformou-se numa crise do sistema de asilo, 
demonstrando a ineficácia do Regulamento Dublim III para fazer face a uma situação deste 
tipo, assim como as suas falhas estruturais e numerosas deficiências ao nível da sua 
implementação. 
A Comissão Europeia reconheceu que Dublim é um sistema que «devido à sua conceção ou 
aplicação deficiente [do regulamento], faz pesar uma responsabilidade desproporcionada sobre 
determinados Estados-Membros e encoraja os fluxos migratórios descontrolados e 
irregulares1». Por esta razão, a Comissão apresentou, em 2016, uma nova proposta para 
colmatar este problema. No entanto, pese embora o facto de o Parlamento Europeu ter aprovado 
um mandato de negociação em novembro de 2017, o Conselho ainda não adotou as suas 
orientações gerais. 
Por forma a poder sair do impasse, a Comissão anunciou um «Pacto Europeu sobre a Migração 
e o Asilo», que incluirá, entre outros aspetos, uma nova proposta de revisão do Regulamento 
Dublim III. 
Uma reforma ambiciosa deve basear-se no conhecimento circunstanciado dos pontos fortes e 
fracos do texto jurídico em vigor. Embora a Comissão tenha publicado duas avaliações do 
regulamento (artigo 46.º) em dezembro de 2015 e março de 2016, ainda não apresentou a sua 
avaliação periódica que estava prevista para julho de 2018. 
Neste contexto, e tendo em conta o fracasso do Regulamento Dublim III, o Parlamento Europeu 
decidiu elaborar uma análise atualizada do regulamento, uma vez que é responsável perante os 
cidadãos europeus pelos atos legislativos por si aprovados.

Metodologia
O presente trabalho de avaliação tem por base uma série de fontes complementares: uma 
audição pública na Comissão LIBE que teve lugar a 19 de fevereiro, visitas no terreno, 
entrevistas com as partes interessadas, dois questionários enviados a todas as representações 
permanentes e aos parlamentos nacionais dos Estados que aplicam o regulamento, um estudo 
do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS)2 e reuniões regulares de coordenação 
entre a relatora e os relatores-sombra. 

1. PARTE I: Balanço pós-crise, extrair ensinamentos para reformar Dublim III

1.1. A emergência do Regulamento de Dublim: uma harmonização progressiva

A nível europeu, a criação do espaço de livre circulação foi acompanhada pelo lançamento da 
cooperação europeia em matéria de asilo. Em 1990, as convenções de Schengen e de Dublim 
entraram em vigor aproximadamente na mesma altura. 
Desde a sua criação, o principal objetivo do sistema de Dublim consiste em determinar o 
Estado-Membro responsável por um pedido de asilo na UE, evitando, assim, a apresentação de 

1 COM(2016) 197 final.
2EPRS, Dublin Regulation on International protection applications, European Implementation Assessment 
(Regulamento de Dublim sobre Pedidos de Proteção Internacional, Avaliação de Execução Europeia), fevereiro 
de 2020.
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múltiplos pedidos. Com base nas orientações acordadas na Cimeira Europeia de Tampere, em 
1999, foi criado um Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA) tendo em vista uma maior 
harmonização.
Em 2003, a Convenção de Dublim foi incorporada no direito da UE sob a forma de 
Regulamento de Dublim II.
Em 2007, o Tratado de Lisboa incorporou o princípio da solidariedade na política de asilo 
(artigo 80.º do TFUE) e previu a utilização do processo legislativo ordinário. No entanto, o 
Conselho é ainda obrigado a agir por unanimidade, o que explica, em parte, o atual impasse.
Em 2008, a Comissão lançou a segunda fase do SECA com um «Plano de ação em matéria de 
asilo»3, incluindo uma revisão de Dublim III. 

1.2. Uma pressão sem precedentes sobre o SECA

Nos últimos anos, a UE tem vindo a enfrentar o maior desafio migratório desde a Segunda 
Guerra Mundial. Em três anos, o número de requerentes de asilo quadruplicou. Entre 2015 e 
2016, 2,5 milhões de pessoas apresentaram um pedido de asilo na UE, em comparação com 
562 000 em 2014 e 278 000 em 20124. Os principais países de origem continuam a ser a Síria, 
o Afeganistão e o Iraque, países assolados por uma guerra civil, pela violência e por conflitos5. 
Segundo a Organização Internacional para as Migrações, 33 000 pessoas morreram ao tentar 
chegar à Europa desde 2014.
No início de 2020, havia ainda 855 000 pedidos de asilo pendentes, ou seja, um número bastante 
inferior ao observado há 5 anos6. No entanto, de acordo com as constatações do Tribunal de 
Contas (TCE), nos centros de registo gregos, os requerentes de asilo em 2018 obtiveram uma 
convocatória para uma entrevista em 2022, ou mesmo em 2023. Por outro lado, a ineficácia da 
política europeia de regresso das pessoas que não são elegíveis para efeitos de asilo contribui 
em grande medida para a sobrecarga dos sistemas de asilo.

1.3. Desequilíbrios profundos em matéria de asilo 

O afluxo excecional de migrantes pôs em evidência os desequilíbrios no seio da UE. 
Entre 2008 e 2017, um terço dos Estados-Membros acolheu 90 % dos requerentes de asilo na 
UE. Em 2018, a Alemanha registou o número mais elevado (184 180 pedidos, ou seja, 28 % do 
total), seguida da França (120 425 pedidos, ou seja, 19 %), da Grécia (66 695 pedidos, ou seja, 
11 %), da Itália (59 950 pedidos, ou seja, 10 %) e da Espanha (52 700 pedidos, ou seja, 9 %). 
Os países de primeira entrada também recebem muitos pedidos de asilo proporcionalmente à 
sua população, como é o caso da Grécia, de Malta e de Chipre.
Em resposta a esta crise, alguns Estados-Membros deixaram de aplicar o regulamento em 
2015-2016. Muitos migrantes que chegaram através da Grécia, da Itália ou da Espanha não 
foram registados no Eurodac devido à escassez de recursos, mas também em protesto contra a 
falta de solidariedade entre Estados-Membros. 
A conclusão é clara:  o «sistema de Dublim», praticamente inalterado desde 1990, falhou.

1.4. Medidas de emergência durante a crise

Em resposta ao pico migratório de 2015, a Comissão adotou medidas de emergência: a criação 

3 COM(2008)360 final. 
4Eurostat. 
5EPRS, «A reforma do sistema de Dublim», março de 2019.
6EASO, Special Report:  asylum trends and Covid-19 (Relatório Especial: tendências em matéria de asilo e 
Covid-19), abril de 2020.
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de centros de registo para gerir o acolhimento de migrantes e o registo de pedidos de asilo, um 
mecanismo temporário de recolocação dos requerentes e um reforço sem precedentes dos 
recursos operacionais e financeiros da Frontex e do EASO. 
Estas medidas de emergência não colmataram as deficiências do SECA e de Dublim III. Os 
centros de registo gregos caracterizam-se por uma sobrelotação excessiva e por condições de 
saúde inaceitáveis7. No início de 2020, estes centros alojavam ainda 42 000 migrantes, contra 
uma capacidade inicial de 6 000. 
Para conter o afluxo de migrantes e dissuadi-los de fazerem viagens perigosas a partir do 
Mediterrâneo Oriental, o Conselho Europeu celebrou, a 18 de março de 2016, um acordo com 
a Turquia. A Declaração, elaborada fora do quadro jurídico internacional e sem que o 
Parlamento Europeu tivesse sido consultado, destinava-se a ser uma solução temporária para a 
crise dos refugiados. Contudo, a constante pressão diplomática do Presidente turco, em 
particular no que diz respeito à situação na fronteira greco-turca, pôs em evidência a fragilidade 
deste acordo e sublinhou a necessidade de uma solução europeia sustentável.
A situação humanitária dos migrantes, em particular na Grécia, obriga à criação de um 
mecanismo sustentável de partilha de responsabilidades entre os Estados-Membros para o 
registo dos requerentes de asilo. 

1.5. Centros de registo, acordos ad hoc e recolocação: primeiros elementos de 
solidariedade 

De acordo com o ECRE, o Regulamento Dublim III foi, na generalidade, bem aplicado nos 
centros de registo entre 2016 e 20188. Invocando o critério do reagrupamento familiar, a Grécia 
transferiu 8 604 requerentes de asilo para outros Estados-Membros. Com o apoio do EASO, a 
Grécia emitiu 19 784 pedidos de tomada a cargo, dos quais 43% diziam respeito a pessoas que 
se encontravam em zonas críticas. 
O TCE critica os esforços da UE para apoiar a Grécia e a Itália a partir de 2015. O Tribunal 
identifica deficiências operacionais que comprometem a eficiência da relocalização e a 
utilização do apoio de peritos da EASO, assim como um cumprimento deficiente dos prazos9.
Em 2015, com o apoio do Parlamento Europeu, o Conselho aprovou duas decisões relativas à 
recolocação de 160 000 requerentes de asilo situados na Grécia e em Itália10. No entanto, os 
Estados-Membros comprometeram-se a transferir apenas 34 705 dos 98 256 requerentes de 
asilo. Alguns Estados-Membros que se opuseram a esta decisão, recusaram-se simplesmente a 
aplicá-la.
No Mediterrâneo Central, a Itália e Malta estavam sob forte pressão devido ao aumento da 
chegada de migrantes em trânsito através da Líbia. Face ao impasse ao nível da UE-27, foram 
celebrados, em 2019, vários acordos ad hoc para a recolocação de pessoas resgatadas no mar. 
O quadro jurídico de Dublim III previa transferências voluntárias para Estados-Membros 
signatários da Declaração de Malta. 

1.6. Responsabilidade do país de primeira entrada e solidariedade entre 
Estados-Membros

A partir de 1990, o princípio do país da primeira entrada destinava-se a responsabilizar os 
Estado-Membros pela gestão das fronteiras externas da UE. No entanto, este princípio coloca 

7Agência Europeia dos Direitos Fundamentais (FRA), Parecer 3/2019, março de 2019. 
8EPRS 2020, p. 39.
9TCE 2019, p. 4, 51.  
10Decisão (UE) 2015/1601 do Conselho, considerando 23.
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um ónus desproporcionado sobre os países em questão e torna essencial a prestação de apoio 
operacional por parte dos agentes da Frontex. 
Por outro lado, embora o número de novos pedidos de asilo tenha diminuído em 2017 (654 600) 
e 2018 (580 000) em comparação com o pico de 2015-2016, 2019 trouxe um novo aumento de 
18%, com 714 000 novos pedidos de asilo. Esta tendência confirmou-se no início de 2020: 
+20 % em comparação com 2019. Por outro lado, observa-se que as rotas migratórias e os países 
de origem estão também a tornar-se mais diversificados. Após os sírios e os afegãos, agora são 
os venezuelanos e os colombianos que estão a chegar em grande número. 
A UE necessita, portanto, de um mecanismo de solidariedade que permita uma partilha 
equitativa dos encargos e das responsabilidades entre os Estados-Membros, nomeadamente 
através da recolocação com base em critérios objetivos. 
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2. PARTE II: Deficiências estruturais, divergências na interpretação, dificuldades 
operacionais e bloqueios políticos

2.1. Obstáculos à determinação do Estado responsável pelo tratamento de um pedido 
de asilo

2.1.1. A obrigação de registo no Eurodac 

Aquando do registo de um pedido de asilo apresentado por um refugiado que entra na UE, o 
Estado-Membro em questão é obrigado a registar as impressões digitais da pessoa na base de 
dados Eurodac. Ao consultar o dossiê Eurodac, as autoridades podem verificar que a pessoa 
não foi registada ou não apresentou um pedido de asilo noutro Estado-Membro. 
No entanto, em 2015, antes da criação dos centros de registo, os dois países com a taxa de 
entrada irregular mais elevadas, a Grécia (885 000) e a Itália (154 000), registaram apenas 11 
370 e 83 245 pedidos de asilo, respetivamente11. Estas deficiências enfraquecem de forma 
significativa o sistema de Dublim e o princípio do país de primeira entrada, conduzindo a 
numerosos movimentos secundários. 

2.1.2. Aplicação parcial da hierarquia dos critérios para a determinação do 
Estado responsável

O Capítulo III do Regulamento Dublim estabelece uma hierarquia de critérios a utilizar para 
determinar qual o país que deve "tomar a cargo" um requerente de asilo. A prioridade é dada à 
unidade familiar (artigos 8.º a 11.º), em seguida à posse de documentos de residência e vistos 
(artigo 12.º), à entrada ou permanência irregulares (artigo 13.º), à dispensa de visto de entrada 
(artigo 14.º), ao pedido efetuado numa zona de trânsito internacional de um aeroporto (artigo 
15.º) e ao primeiro país em que o pedido foi apresentado (artigo 3.º, n.º 2).
Contudo, os pedidos de tomada a cargo não refletem esta hierarquia. Em 2018, o critério da 
unidade familiar foi invocado em 5 % dos casos em França (num total de 12 000) e em 3,7 % 
dos casos na Alemanha (num total de 17 500). Estes números são ainda mais baixos na Bélgica, 
na Suécia, na Suíça ou na Áustria12, ao contrário da Grécia: 79.3%. 
Os pedidos de reagrupamento familiar são aceites com menos frequência: em apenas 48% dos 
casos, em comparação com uma taxa média de 67,6% para todos os procedimentos. Os Estados-
Membros impõem, demasiadas vezes, regras para regulamentar e restringir o reagrupamento 
familiar, exigindo elementos de prova vinculativos (por exemplo, teste de ADN, avaliação da 
idade).

2.1.3. Ónus administrativo dos sistemas de Dublim e a sua aplicação incoerente

O número de sistemas de Dublim aumentou de aproximadamente 90 000 em 2014 para 160 000 
em 2016-2017. Entre 2016 e 2019, a Alemanha e a França emitiram de longe o maior número 
de pedidos: 68% do total só para os dois países. A Espanha, a Estónia, a Lituânia, a Letónia, a 
Eslováquia, a Bulgária, a Polónia e a República Checa emitem poucos pedidos Dublim. 
Surpreendentemente, a Espanha quase não emite pedidos Dublim (7 em 2016; 11 em 2017;  7 

11 Eurostat, CP 44/2016: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-
information.pdf (ver pág. 23); https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html; 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf (ver págs. 18-19).
12TCE 2019, p. 48.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-information.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-information.pdf
https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf
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em 2018), não obstante um elevado e crescente número de pedidos de asilo (16 544 em 2016; 
31 738 em 2017;  55 570 em 2018).  A título de comparação, a Grécia emitiu 2 886 pedidos em 
2016 (num total de 51 091 pedidos de asilo), 9 784 pedidos em 2017 (num total de 58 661 
pedidos de asilo) e 5 211 pedidos em 2018 (num total de 66 969 pedidos de asilo).
O sistema de Dublim gera, portanto, um ónus administrativo, humano e financeiro considerável, 
ao passo que apenas 11% das transferências são efetivamente realizadas. Por outro lado, 
existem diferenças significativas entre países:  54,6 % das transferências foram realizadas na 
Grécia, 42,2 % na Suécia e apenas 11,2 % na Alemanha, 6,7 % em França e 1,6 % em Itália 
entre 2016 e 2019.

Além disso, as cláusulas discricionárias (artigo 17.º) raramente são aplicadas. A cláusula de 
soberania só foi invocada pouco menos de 2 000 vezes em 2018 num total de mais de 155 000 
pedidos de asilo. A Alemanha (65 %), os Países Baixos (13 %) e a França (10 %) foram os 
países que a utilizaram com mais frequência. Alguns países só utilizaram esta cláusula uma 
única vez (a Áustria, a Dinamarca e a Polónia), ao passo que outros nunca a utilizaram (a 
Eslovénia, Portugal, a Roménia, a Bulgária e a Estónia). 

2.1.4. Procedimentos demasiado complexos e demasiado longos

As formalidades administrativas a serem cumpridas pelos requerentes de asilo à sua chegada à 
Europa são complexas13. O número de organismos envolvidos (administrativos, jurídicos, 
médicos, policiais, ONG), a sua dispersão geográfica e o facto de nem sempre estarem 
disponíveis para ajudar atrasam significativamente o tratamento dos pedidos. Outros fatores a 
ter em consideração incluem a falta de cooperação entre estes organismos e, em alguns casos, 
o fraco empenho do seu pessoal. Em França, por exemplo, os requerentes de asilo estão 
registados num dos 11 departamentos do país e todos devem deslocar-se à região parisiense 
para serem entrevistados na Agência Nacional para o Asilo (OFPRA).
A proporção dos sistemas de Dublim em relação ao número total de pedidos de asilo aumentou 
de 15 % para 26-27 % entre 2014 e 2016-2017. As unidades Dublim nos Estados-Membros 
enfrentaram, portanto, um aumento significativo da sua carga de trabalho, o que provocou 
atrasos e períodos de tratamento mais longos. 
Algumas autoridades nacionais foram objeto de uma reorganização para poderem lidar com a 
sobrecarga de casos. A falta de recursos humanos é um fator importante que permite explicar 
os atrasos registados (nomeadamente, agentes responsáveis pela proteção e intérpretes). De 
acordo com as informações disponíveis, a Grécia, a Espanha e Chipre dispõem do número mais 
baixo de funcionários responsáveis em matéria de asilo relativamente ao número de pedidos de 
asilo. Em 2019, a Espanha dispunha de 197 funcionários para 55 290 pedidos, em comparação 
com 1 121 funcionários para 5 780 pedidos na Áustria. A dependência crescente de pessoal 
temporário, por exemplo na Grécia e em Chipre, pode comprometer a capacidade das 
autoridades para tratarem as candidaturas.
O Regulamento Dublim prevê prazos para cada fase dos sistemas de Dublim14. No entanto, 
estes prazos são regularmente ultrapassados por uma larga margem, muitas vezes de vários 
meses. Por outro lado, existem diferenças de interpretação relativamente ao ponto de partida de 
cada um dos sistemas, o que requer esclarecimentos por parte do TJUE (ver acórdão 
Mengesteab). 

13 La Cimade, « Règlement Dublin, European asylum machine » (Regulamento de Dublim, máquina europeia de 
asilo), abril de 2019.
14Ver EPRS 2020, p. 68.
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A não aplicação de certas cláusulas (por exemplo, o reagrupamento familiar, a tomada a cargo 
de menores não acompanhados) e o não cumprimento dos prazos também põem em evidência 
dificuldades ligadas à necessidade de verificar as informações relativas aos requerentes. Muitos 
chegam sem um documento de identidade, o que dificulta a determinação da idade, da 
nacionalidade e dos laços familiares, para além de obrigar a controlos adicionais. 

2.2. Obstáculos à transferência de requerentes de asilo

2.2.1. Períodos de responsabilidade demasiado curtos para os Estados-Membros

Uma vez tomada a decisão de transferência, os Estados-Membros dispõem de seis meses (18 
meses se o requerente se ausentar) para efetuar a transferência. Findo este prazo, o Estado 
emissor torna-se responsável pelo pedido.
Na prática, este limitado período de responsabilidade pode incentivar os Estados-Membros que 
foram convidados a acolher requerentes de asilo a adiarem transferências. Por outro lado, 
incentiva os requerentes de asilo a não intervirem no procedimento e a apresentarem um pedido 
noutro Estado15.
Um alargamento do período de responsabilidade permitiria combater movimentos secundários 
e permanências irregulares. 

2.2.2. Múltiplos obstáculos

Os obstáculos são muitos e de variada ordem. Vão desde a recusa ou relutância em cooperar 
por parte dos Estados-Membros aos quais são feitos os pedidos, até à revogação de decisões de 
órgãos de recurso nacionais ou ao não cumprimento de prazos. Outro fator importante é que as 
pessoas a serem transferidas procuram escapar ao sistema. A nível operacional, as autoridades 
nacionais evocam dificuldades para efetuar as transferências e condicionalismos a nível dos 
transportes (muitas vezes por via aérea) impostos pelas companhias aéreas (limite do número 
de pessoas por voo, obrigação de título de transporte nominativo, falta de voos de ligação, entre 
outros). 
A ausência de instalações de receção adequadas ou o não cumprimento dos sistemas de Dublim 
foram objeto de processos intentados no TJE e no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
(TEDH). Os tribunais recusaram transferências para Estados-Membros em que os requerentes 
seriam injustamente privados de proteção internacional ou expostos a violações dos seus 
direitos fundamentais16. 
Recursos contra as decisões Dublim também são muito comuns. Trata-se de um direito 
fundamental, que, porém, atrasa muitos sistemas de Dublim, uma vez que a taxa de recurso é 
elevada em todos os Estados, chegando aos 80 %. Em alguns casos, o recurso é utilizado por 
requerentes de asilo que não querem ser transferidos como forma de permanecer no território 
de um Estado-Membro. 

2.3. Percurso dos migrantes, um fator subestimado no sistema europeu de asilo

2.3.1. Movimentos secundários, inimigo do princípio de um pedido de asilo único

15 Dutch Advisory Committee on Migration Affairs 2019 (Comité Consultivo Neerlandês para os Assuntos 
Migratórios 2019).
16EPRS 2020, p. 63.
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Um movimento secundário é o movimento de uma pessoa do Estado-Membro responsável por 
um pedido de asilo para outro Estado-Membro. Este fenómeno tem um efeito profundamente 
perturbador no sistema de Dublim. Com efeito, desorganiza o processo de designação do 
Estado-Membro responsável, aumenta o número de sistemas de Dublim e compromete o 
princípio de um único pedido de asilo na UE.
De acordo com o Dutch Advisory Committee on Migration Affairs17, embora o número de 
pedidos de asilo tenha diminuído após 2015-2016, os movimentos secundários aumentaram 
consideravelmente. A Alemanha e a França são os dois principais destinos para os requerentes 
de asilo que efetuam movimentos secundários. As razões para tal são muitas: laços familiares, 
presença de uma diáspora, conhecimento de uma língua, condições de acolhimento, 
oportunidades no mercado de trabalho e recusa de uma transferência.  
Além disso, os movimentos secundários são provocados por outra grande falha no sistema: as 
diferenças nas percentagens de proteção.  Atentemos num exemplo flagrante: a percentagem de 
proteção dos afegãos varia entre 6 % e 98 %, dependendo do Estado-Membro em questão. Para 
os iraquianos esta varia entre 8% e 98%. Na ausência de uma lista europeia de países de origem 
seguros e de uma análise partilhada dos riscos por país, estas divergências impelem os 
requerentes de asilo a deslocarem-se para o Estado-Membro onde terão mais possibilidades de 
obter proteção internacional. As diferenças nas condições de acolhimento dos requerentes de 
asilo são também um incentivo à realização de movimentos secundários.
Uma análise dos movimentos secundários e das tendências relevantes lança dúvidas sobre a 
pertinência de alguns dos princípios iniciais do de Dublim III. As diferenças nas condições de 
vida entre os Estados-Membros têm um impacto nas condições de acolhimento. O facto de não 
se ter em consideração as aspirações dos requerentes de asilo e o limitado período de 
responsabilidade dos Estados-Membros impelem as pessoas a deslocarem-se para o 
Estado-Membro pretendido e a manterem-se à margem do sistema para poderem apresentar o 
seu pedido de asilo noutro sítio. 
As estratégias nacionais que se centram apenas em sanções ou restrições ao acesso ao asilo, 
favorecidas pela maioria dos Estados-Membros até à data, oferecem apenas uma resposta 
parcial a este fenómeno. Um sistema que não tem pelo menos em conta os percursos dos 
requerentes de asilo e os motivos que os levam a pedirem asilo num determinado país está 
condenado ao fracasso18. 

2.3.2. Tendências dos fluxos migratórios

assim sendo, é essencial analisar os percursos dos migrantes para responder aos afluxos de uma 
forma mais estruturada e racionalizar os procedimentos de asilo. 
Tem-se vindo a verificar um aumento do número de pedidos de asilo apresentados por pessoas 
que entraram legalmente num país com isenção de visto ou com um visto de residência. 
Segundo o EASO, um quarto dos pedidos foi apresentado por pessoas que entraram na UE com 
isenção de visto. Os países de onde provêm, embora sejam considerados seguros, oferecem um 
nível de proteção muito baixo: a Macedónia do Norte (1 %), a Moldávia (1 %), a Venezuela 
(5 %), a Albânia (6 %), a Colômbia (7 %) e a Ucrânia (9 %). Este grande número de pedidos, 
que têm poucas hipóteses de serem aceites, provocam uma sobrecarga dos sistemas de asilo.
A falta de dados sobre o percurso efetuado pelos migrantes constitui um obstáculo a uma melhor 
compreensão das anomalias de Dublim III. Por conseguinte, uma interoperabilidade dos dados 
relativos ao asilo é fundamental. Por outro lado, convém permitir que o EASO aceda aos dados 

17ACVZ 2019.
18Posição apoiada pelo Comité das Regiões. Resolução de 8 de dezembro de 2018 sobre o SECA.
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Eurodac em condições seguras para realizar este trabalho de análise e alargar o papel da EU-
LISA. 

2.3.3. O impacto humano do fracasso do sistema de Dublim

A ineficácia do Regulamento Dublim afeta essencialmente os migrantes que já sofrerem 
traumas nos seus países de origem ou durante a sua viagem para a Europa. Os meses, ou mesmo 
anos, de errância administrativa e de precariedade provocam um novo trauma e beneficiam os 
traficantes de seres humanos que mantêm um controlo sobre os migrantes através de redes de 
prostituição ou de trabalho forçado. O fracasso do sistema de Dublim e do SECA deu origem a 
numerosas violações dos direitos fundamentais. Neste momento, as condições nos centros de 
registo gregos são deploráveis e desumanas.
Por outro lado, é necessário dar especial atenção à proteção do interesse superior das crianças 
e dos menores não acompanhados. Vários Estados-Membros (a Bélgica, a França e a Hungria) 
dispõem de unidades especializadas para lidar com menores não acompanhados, outros (a 
Alemanha, a Polónia e Chipre), por sua vez, empregam pessoal com uma formação específica. 
Estas boas práticas não são, no entanto, generalizadas.
Um dos principais obstáculos é a dificuldade de determinar a idade dos migrantes. As práticas 
diferem de um Estado-Membro para outro e a fiabilidade das avaliações, por exemplo as 
baseadas em testes médicos, é incerta. As abordagens multidisciplinares levadas a cabo por 
peritos qualificados permitem compilar conjuntos de indicadores relevantes e determinar a 
idade de uma pessoa de forma mais fiável (o Reino Unido, Malta, a Itália, a Grécia, os Países 
Baixos e a França utilizam este tipo de abordagem). Além disso, embora a nomeação de um 
representante legal para acompanhar ou representar menores nos procedimentos de asilo seja 
obrigatória (artigo 6.º), existem lacunas importantes na sua aplicação. Por último, vários 
Estados não fornecem informações adaptadas às necessidades dos menores. 
O direito à informação (artigo 4.º) é outro princípio que não é devidamente respeitado. Os 
problemas incluem, nomeadamente: a prestação de informações parciais; um acesso limitado 
dos requerentes a apoio jurídico; barreiras linguísticas e falta de intérpretes; assim com atrasos 
na prestação de informações19. A falta de recursos no terreno pode explicar estas deficiências, 
embora também sejam o resultado de decisões políticas. 

2.4. Descontinuação do SECA e dos sistemas de Dublim durante a crise de COVID-19

Durante a crise sanitária e como resultado das medidas de confinamento impostas, os sistemas 
de Dublim foram significativamente reduzidos ou mesmo completamente suspensos. Este é o 
caso, em particular, das entrevistas de concessão de asilo. Embora alguns países tenham 
optado por entrevistas «à distância», muitas entrevistas foram adiadas20. Embora o EASO 
tenha publicado, em 16 de abril de 2020, recomendações para assegurar a continuidade do 
direito de asilo, não existe um plano de gestão de crises adaptado às circunstâncias atuais, o 
que afeta ainda mais a aplicação de Dublim III.  

2.5. Acordos de governação emergentes, o papel cada vez maior das agências da UE

As muitas divergências na interpretação e aplicação de Dublim III entre os Estados-Membros 
compromete a eficácia do regulamento. Algumas dessas divergências são o resultado de 
estratégias nacionais de combate aos movimentos secundários ou de redução dos tempos de 

19EPRS 2020, p. 35-37.
20EASO, abril de 2020: ECRE Information Sheets (Boletim de informações do SECA).
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tratamento. Outras, por sua vez, refletem práticas históricas ou uma falta de diálogo entre as 
autoridades nacionais competentes em matéria de asilo. O interesse comunitário é sempre o 
grande perdedor: os movimentos secundários evitados num país tornam-se um problema para 
outro.
Por outro lado, foram celebrados acordos bilaterais entre Estados-Membros e países terceiros, 
ou entre Estados-Membros, tendo em vista melhorar a eficácia dos sistemas ou assegurar a 
transferência ou o regresso dos requerentes de asilo cujos pedidos tenham sido rejeitados (por 
exemplo, os acordos entre a Espanha e Marrocos e entre a Alemanha e a Albânia).  É importante 
retirar ensinamentos destes acordos por forma a poder replicá-los, se possível, em maior escala, 
ou para evitar erros no futuro. 
Uma convergência em matéria de política de vistos entre Estados-Membros pode melhorar o 
funcionamento do SECA e de Dublim III, na medida em que muitos requerentes de asilo 
chegam legalmente ao território da UE porque são elegíveis para um visto ou isenção de visto.
Para melhorar a convergência entre os sistemas nacionais, a Comissão criou uma rede de peritos 
Dublim dos Estados-Membros. No entanto, as suas reuniões são demasiado raras (uma ou duas 
vezes por ano) para desempenharem um papel ativo.
O EASO que está a desempenhar um papel cada vez mais importante e pró-ativo na melhoria 
da convergência e da confiança mútua entre os Estados-Membros, assim como no 
desenvolvimento de uma cultura comum de asilo. Em 2016, o EASO criou uma rede de 
unidades Dublim que é mais ativa do que a sua homóloga da Comissão. Por outro lado, o EASO 
elabora muitos documentos de orientação21. Por último, a Agência realiza sessões de formação 
para o pessoal das unidades Dublim. 
O apoio operacional aos Estados-Membros é até agora o contributo mais significativo da EASO 
para a implementação do sistema de Dublim. Assim, promover a conversão do EASO numa 
verdadeira agência independente constitui uma prioridade para melhorar a eficácia do SECA.
Por último, no contexto da implementação do Regulamento Dublim III, a Comissão deve 
também assegurar uma maior coerência com as restantes disposições do SECA (acolhimento, 
procedimentos de asilo). Seria inútil rever o SECA sem uma melhoria significativa na 
percentagem de regresso das pessoas não elegíveis para asilo.

21Ex.:  EASO, Practical guide on the implementation of the Dublin III Regulation, (Guia prático sobre a aplicação 
do Regulamento Dublim III), outubro de 2019. 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação do Regulamento Dublim III
(2019/2206(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 78.º, n.º 2, alínea e), do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o artigo 80.º do TFUE relativo ao princípio da solidariedade e da 
partilha equitativa de responsabilidades entre os Estados-Membros, incluindo no plano 
financeiro, 

– Tendo em conta os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 18.º, 19.º e 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º, 5.º, 8.º e 13.º da Convenção Europeia para a Proteção 
dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), 

– Tendo em conta o artigo 14.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada 
pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 1948,

– Tendo em conta o Pacto Mundial das Nações Unidas sobre os Refugiados,

 Tendo em conta a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos 
Refugiados (Convenção de Genebra),

 Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 604/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, que estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção 
internacional apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país 
terceiro ou por um apátrida, conhecido sob a designação «Regulamento Dublim III»1,

 Tendo em conta a Decisão (UE) 2015/1523 do Conselho, de 14 de setembro de 20152, e 
a Decisão (UE) 2015/1601 do Conselho, de 22 de setembro de 20153, que estabelecem 
medidas provisórias no domínio da proteção internacional a favor da Itália e da Grécia,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2016)0270) de reforma do Regulamento Dublim III,

– Tendo em conta o mandato de negociação aprovado pela Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos em 19 de outubro de 2017, que foi aprovado 
em plenária em 16 de novembro de 2017 e confirmado pela Conferência dos Presidentes 
em 17 de outubro de 2019,

1JO L 180 de 29.6.2013, p. 31.
2JO L 239 de 15.9.2015, p. 146.
3JO L 248 de 24.9.2015, p. 80.
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– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de abril de 2016, sobre a situação no 
Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que respeita à 
migração4,

– Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia relacionados 
com o Regulamento (UE) n.º 604/2013, nomeadamente o C-695/15 PPU Mirza (ECLI: 
EU: 2016: 188), C-63/15, Ghezelbash (Grande Secção) (*)(ECLI:EU:C:2016:409), C-
155/15, Karim (ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16 PPU, C.K. e outros (*) 
(ECLI:EU:C:2017:127), C-528/15 Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17 Ahmed 
(despacho) (ECLI:EU:C:2017:273),C-490/16 A.S. (Grande Secção) (ECLI: EU: C: 
2017: 586), C-646/16 Jafari (Grande Secção) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-670/16 
Mengesteab (Grande Secção)(ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16 Khir Amayri, 
ECLI:EU:C:2017:675, C-201/16 Shiri, (ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16 Hasan 
(ECLI:EU:C:2018:35), C-647/16 Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17 X 
(ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17 Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X (Grande 
Secção) (ECLI:EU:C:2018:900), C-661/17 M.A. e outros (Grande Secção) (*) 
(ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17 Jawo (Grande Secção) (*) (ECLI:EU:C:2019:218), C-
582/17 H. (Grande Secção) (*) ECLI:EU:C:2019:280 e C-715/17, C-718/17 e C-719/17 
Comissão contra a Polónia, a Hungria e a República Checa, 

 Tendo em conta os acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos relacionados 
com o Regulamento (UE) n.º 604/2013, nomeadamente no processo Sharifi c. Áustria, 
de 5 de dezembro de 2013 (acórdão), Mohammadi c. Áustria, de 3 de julho de 2014 
(acórdão), Sharifi e outros c. Itália e Grécia, de 21 de outubro de 2014 (acórdão), e 
Tarakhel c. Suíça, de 4 de novembro de 2014 (acórdão da Grande Secção), e TEDH - 
M.S.S. c. Bélgica e Grécia [GC]; requerimento n.º 30696/09, acórdão de 21 de 
novembro de 2011 relacionado com o Regulamento (CE) n.º 343/2003, de 18 de 
fevereiro de 2003 (Dublim II), 

 Tendo em conta a Agenda Europeia sobre a Migração da Comissão, de 13 de maio de 
2015 (COM(2015)0240),

 Tendo em conta a chamada Declaração de Malta, de setembro de 2019,

 Tendo em conta o estudo do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, de 
agosto de 2017, intitulado «Left in Limbo» (Deixados no limbo) sobre a aplicação do 
Regulamento Dublim III,

 Tendo em conta a avaliação do Regulamento Dublim III de 2015 e a avaliação da 
aplicação do Regulamento Dublim III de 2016, realizada em nome da Comissão pela 
ICF International,

 Tendo em conta o Relatório Especial n.º 2019/2019 do Tribunal de Contas Europeu, de 
novembro de 2019, intitulado «Asilo, recolocação e regresso de migrantes: é hora de 
reforçar a luta contra as disparidades entre objetivos e resultados»,

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «COVID-19: Orientações sobre 
a aplicação das disposições pertinentes da UE em matéria de procedimentos de asilo e 

4JO C 58 de 15.2.2018, p. 9.
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de regresso e sobre a reinstalação» (2020/C126/02),

 Tendo em conta o relatório do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, de 2 de 
junho de 2020, sobre as medidas de emergência nos regimes de asilo e acolhimento no 
contexto da COVID-19,

– Tendo em conta o relatório do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo 
(EASO), de junho de 2020, intitulado «Relatório anual sobre a situação do asilo na 
União Europeia»,

 Tendo em conta a avaliação da execução, de janeiro de 2019, por parte do Serviço de 
Estudos do Parlamento Europeu (EPRS), da aplicação do Regulamento de Dublim, 
elaborada pela Dra. Amandine Scherrer da Unidade de Avaliação Ex Post da Direção de 
Avaliação do Impacto e do Valor Acrescentado Europeu do Parlamento (primeira parte) 
e pela equipa de investigação do Conselho Europeu sobre Refugiados e Exilados 
(ECRE), a pedido da Unidade de Avaliação Ex Post (segunda parte),

 Tendo em conta outros estudos encomendados pelo Parlamento Europeu, em particular 
a avaliação da aplicação pelo EPRS do Regulamento Dublim e dos procedimentos de 
asilo na Europa realizada por Gertrud Malmersjo e Milan Remáč, o estudo do 
Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e Assuntos Constitucionais 
(Direção-Geral das Políticas Internas) sobre a reforma do Regulamento Dublim III 
realizado por Francesco Maiani, de junho de 2016, o estudo do EPRS intitulado «The 
Cost of Non-Europe in Asylum Policy» elaborado por Wouter van Ballegooij e Cecilia 
Navarra, de outubro de 2018, e o estudo do EPRS sobre a reforma do sistema de 
Dublim, realizado por Anja Radjenovic, de março de 2019,

 Tendo em conta a audição da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (LIBE) realizada em 19 de fevereiro de 2020,

 Tendo em conta as respostas dos parlamentos dos Estados-Membros sobre o seu 
trabalho relativo ao Regulamento Dublim III fornecidas através do sistema 
automatizado do Centro Europeu de Investigação e Documentação Parlamentares,

 Tendo em conta a resposta dada pela Alemanha a uma lista de cinco perguntas enviadas 
pelo presidente da Comissão LIBE e pela relatora a todas as autoridades nacionais 
envolvidas no processo de Dublim,

 Tendo em conta as missões de recolha de informações da relatora a Bochum 
(Alemanha), a Ter Apel (Países Baixos), a Bucareste (Roménia) e a Lampedusa (Itália),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento, bem como o artigo 1.º, n.º 1, alínea e), 
e o Anexo 3 da decisão da Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, 
sobre o processo de autorização para elaborar relatórios de iniciativa,

– Tendo em conta a carta da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros,

 Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0245/2020),

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
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A. Considerando que, em 2015, 1 393 920 requerentes de asilo apresentaram pedidos de 
proteção internacional junto de países da UE+, e que, em 2016, houve 1 292 740 
pedidos, ou seja, quatro vezes mais do que em 2012 (373 375 pedidos) e 2013 
(464 515); que o número de pedidos de proteção internacional nos países da UE+ 
aumentou novamente entre 2018 (665 920) e 2019 (738 425), o que equivale a 0,13 % 
da população total da UE em 2019; 

B. Considerando que quase metade dos pedidos de asilo apresentados na UE foram de 
crianças e que cerca de 17 700 menores não acompanhados apresentaram um pedido de 
proteção internacional em 2019; que 86 % desses menores eram rapazes e 90 % tinham 
idades compreendidas os 14 e os 18 anos;

C. Considerando que um Estado-Membro que emite um visto a um nacional de um país 
terceiro é responsável pela análise do pedido de proteção internacional nos termos do 
artigo 12.º do Regulamento Dublim III; que, nos termos do artigo 14.º do Regulamento 
Dublim III, o pedido de um nacional de um país terceiro ou de um apátrida que entrou 
no território de um Estado-Membro que concede a isenção de visto deve ser examinado 
por esse Estado-Membro;

D. Considerando que, em 2019, houve 145 000 decisões relativas a pedidos Dublim; que, 
em 2019, a percentagem de aceitação de decisões relativas a pedidos Dublim foi de 
62%;

E. Considerando que, entre 2008 e 2017, um terço dos Estados-Membros acolheram 90 % 
dos requerentes de asilo; 

F. Considerando que os critérios para determinar a responsabilidade de um Estado-
Membro por um pedido de asilo incluem, por ordem hierárquica, a unidade familiar, a 
emissão de autorizações de residência ou de vistos, a entrada ou permanência 
irregulares e a dispensa de visto de entrada; que, no caso de não se aplicar nenhuma das 
situações, o Estado-Membro em que foi apresentado o pedido de asilo torna-se o 
Estado-Membro responsável nos termos do artigo 3.º, n.º 2; que, em consequência da 
utilização desproporcionada do artigo 13.º, segundo o qual é da responsabilidade do 
Estado-Membro da primeira entrada irregular examinar um pedido de asilo, as 
responsabilidades não são distribuídas equitativamente entre os Estados-Membros; que 
vários Estados-Membros «de primeira entrada» no Mediterrâneo, nomeadamente a 
Grécia, a Itália, Malta, Chipre e Espanha, receberam grande parte dos primeiros 
pedidos, sobretudo durante a crise de 2015-2016;

G. Considerando que, em 2018, a Alemanha (82,8 milhões de habitantes, 18,6 % da 
população total da UE) registou o maior número de pedidos (184 180, ou seja, 28 % do 
total de pedidos, o equivalente a 0,22 % da sua população), seguida da França 
(66,9 milhões de habitantes, 15 % da população total da UE) com 120 425 pedidos 
(19 % do total de pedidos, o equivalente a 0,18 % da sua população), da Grécia 
(10,74 milhões de habitantes, 2,4 % da população total da UE) com 66 695 pedidos 
(11 % do total de pedidos), da Itália (60,48 milhões de habitantes, 13,6 % da população 
total da UE) com 59 950 pedidos (10% do total de pedidos, 0,01% da sua população) e 
da Espanha (46,66 milhões de habitantes, 10,49% da população total da UE) com 52 
700 pedidos (9% do total de pedidos e 0,11% da sua população);

H. Considerando que, entre 2016 e 2019, a Alemanha e a França emitiram, de longe, a 



RR\1220108PT.docx 17/32 PE648.425v03-00

PT

maior parte dos pedidos Dublim (68 % do total da UE), ao passo que a Espanha, a 
Estónia, a Lituânia, a Letónia, a Eslováquia, a Bulgária, a Polónia e a República Checa 
emitiram poucos pedidos; que a Espanha não emitiu quase nenhum pedido Dublim, não 
obstante o elevado e crescente número de pedidos de asilo; que existem diferenças 
significativas entre os países, com 54,6 % das transferências efetuadas a partir da 
Grécia, 42,2 % da Suécia, 11,2 % da Alemanha, 6,7 % de França e 1,6 % de Itália entre 
2016 e 2019; que existe uma lacuna de informação significativa em relação a vários 
países;

I. Considerando que o Regulamento Dublim III se baseia no pressuposto de que são 
concedidos direitos iguais aos requerentes de asilo em todos os Estados-Membros e que 
cada pedido é submetido a uma apreciação justa, independentemente do sítio onde seja 
apresentado na UE; que tal está longe de ser uma realidade;

J. Considerando que os Estados-Membros fizeram apenas uma utilização muito limitada 
da cláusula relativa às pessoas dependentes (artigo 16.º) ou da cláusula humanitária e 
discricionária (artigo 17.º) do regulamento; que essas cláusulas oferecem soluções 
razoáveis para reagrupamentos familiares e recolocações, nomeadamente na sequência 
de desembarques;

K. Considerando que, na maioria dos sistemas de Dublim, as disposições sobre a hierarquia 
dos critérios e os prazos estabelecidos não são devidamente aplicados e as 
transferências não são efetuadas; que, nas situações que envolvem crianças e famílias, 
estas deficiências são particularmente lesivas do interesse superior das crianças e do 
direito de reagrupamento familiar que assiste aos requerentes de asilo;

L. Considerando que dados e estudos sobre a aplicação do Regulamento Dublim III 
salientam o constante incumprimento das disposições relativas à família e a aplicação 
incorreta do princípio do interesse superior da criança; que, por exemplo, em 2018, o 
critério da unidade familiar foi invocado em apenas 5 % dos pedidos de tomada a cargo 
em França (de 12 000) e em 3,7 % na Alemanha (de 17 500), ao passo que na Bélgica, 
na Suécia e na Suíça se registaram números ainda mais baixos; sublinha que, pelo 
contrário, a Grécia emitiu, em 2018, 79,3 % dos pedidos de tomada a cargo com base no 
critério da unidade familiar; que os pedidos de reagrupamento familiar são aceites com 
menos frequência (48 % dos casos), em comparação com a taxa média de aceitação de 
todos os procedimentos (67,6 %); que a aplicação efetiva dos artigos 16.º e 17.º do 
regulamento poderia assegurar a eficácia do direito dos requerentes de asilo à vida 
familiar e à unidade da família;

M. Considerando que se registaram deficiências significativas na aplicação do 
Regulamento Dublim III, nomeadamente durante o elevado número de chegadas em 
2015 e a pandemia de COVID-19, o que comprometeu a confiança entre os Estados-
Membros e o direito à proteção internacional e conduziu a violações dos direitos 
fundamentais; que as regras de Dublim III se revelaram inadequadas para lidar com 
grandes fluxos de migrantes, resultando num sistema que coloca uma responsabilidade e 
encargos excessivos em alguns Estados-Membros; 

N. Considerando que o mecanismo de solidariedade temporária para ações de busca e de 
salvamento no Mediterrâneo acordado na declaração de Malta e assinado em 23 de 
setembro de 2019 pela Alemanha, pela França, pela Itália e por Malta, tinha um período 
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de validade de, pelo menos, seis meses; que nenhum outro Estado-Membro aderiu a este 
acordo ad hoc;

O. Considerando que a disposição relativa à ação preventiva (artigo 33.º) nunca foi 
utilizada;

P. Considerando que o artigo 28.º do Regulamento Dublim III permite a detenção, como 
medida excecional, “para garantir procedimentos de transferência”, caso exista um 
“risco significativo” de fuga do requerente; que esta definição continua a ser pouco 
clara e que a sua interpretação varia entre os Estados-Membros;

Q. Considerando que se verifica uma falta de cumprimento das garantias e salvaguardas 
processuais para os requerentes de asilo, mormente quando se trata de crianças; que a 
morosidade dos procedimentos e a ausência de resultados previsíveis, associados às más 
condições de acolhimento e à precariedade social, impactam no bem-estar dos 
requerentes de asilo que, em muitos casos, sofreram experiências traumáticas no seu 
país e/ou a caminho da UE;

R. Considerando que a aplicação do Regulamento Dublim III está estreitamente associada 
à aplicação de outros dossiês europeus no domínio da política de asilo e migração; que, 
em particular, as falhas na aplicação da reformulação da Diretiva relativa aos 
procedimentos de asilo (2013/32/UE), da reformulação da Diretiva relativa ao 
acolhimento (2013/33/UE) e da reformulação da Diretiva relativa às condições a 
preencher (2011/95/UE) afetaram a aplicação do Regulamento Dublim III; que a 
Comissão Europeia deveria fazer mais para assegurar o cumprimento destas diretivas 
por parte dos Estados-Membros, nomeadamente através de processos por infração;

S. Considerando que algumas destas falhas são inerentes à conceção do Regulamento 
Dublim, não podendo ser resolvidas apenas com uma melhor aplicação;

T. Considerando que as lacunas de informação impedem uma avaliação exaustiva da 
aplicação do Regulamento Dublim III; que a informação estatística não é fornecida de 
forma sistemática e coerente pelos Estados-Membros e não tem o mesmo nível de 
pormenor ou frequência; que as principais lacunas de informação abrangem os 
fundamentos dos pedidos, a duração dos procedimentos, os recursos, pedidos retirados, 
transferências fracassadas, processos de recurso e detenções;

U. Considerando que, em 6 de novembro de 2017, o Parlamento aprovou uma resolução 
legislativa sobre a proposta de reformulação de Dublim IV com uma maioria de dois 
terços;

Integração do princípio da solidariedade no sistema europeu comum de asilo 

1. Considera que o atual Regulamento Dublim III impõe uma responsabilidade 
desproporcionada numa minoria de Estados-Membros, nomeadamente quando se 
verifica um elevado número de chegadas; considera que, devido à sua localização 
geográfica, o critério de primeira entrada no Regulamento Dublim III coloca um ónus 
sem precedentes e desproporcionado sobre os países da linha da frente em termos de 
registo e de acolhimento de requerentes de asilo; salienta que o Regulamento Dublim 
III, tal como concebido e aplicado, não conseguiu garantir o seu principal objetivo, isto 
é, determinar rapidamente o Estado-Membro responsável por um pedido de asilo e, por 
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conseguinte, assegurar uma repartição equitativa da responsabilidade entre os Estados-
Membros e um acesso eficaz e célere aos procedimentos de asilo;

2. Salienta que a criação de centros de registo, juntamente com o programa de recolocação 
temporária proposto pela Comissão em 2015, teve por objetivo facilitar a gestão dos 
pedidos de asilo aquando da entrada dos requerentes no território da UE e era uma 
abordagem pragmática que colmatava as falhas do Regulamento Dublim III que 
estavam a ficar patentes nessa altura; recorda, além disso, o contributo das agências da 
UE, como o EASO e a Frontex, no apoio aos Estados-Membros que enfrentam encargos 
excessivos na aplicação do acervo em matéria de asilo e salienta a necessidade de 
melhorar a cooperação entre estas entidades;

3. Salienta que a aplicação inadequada da hierarquia de critérios, em particular a utilização 
excessiva do critério do primeiro país de entrada e a execução ineficaz de transferências, 
aumentou a responsabilidade desproporcionada assumida por alguns Estados-Membros, 
em especial os da primeira linha; considera, por conseguinte, que a UE necessita de um 
mecanismo de solidariedade sustentável que estabeleça regras equitativas para a 
repartição das responsabilidades entre os Estados-Membros, em conformidade com o 
artigo 80.º do TFUE e no pleno respeito do direito fundamental à segurança e à proteção 
dos requerentes de asilo;

4. Considera fundamental, enquanto o Regulamento Dublim não for reformado, 
disponibilizar recursos e capacidades adicionais aos Estados-Membros da primeira 
linha, por exemplo através do EASO;

5. Recorda que o direito a asilo é um direito fundamental; salienta que o procedimento de 
asilo serve para analisar os pedidos e conceder proteção internacional aos requerentes 
elegíveis, prevendo, simultaneamente, uma decisão rápida e justa para os que não 
cumprem os critérios;

6. Observa que, nos termos do artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento Dublim III, os Estados-
Membros podem solicitar a readmissão de uma pessoa ou efetuar um procedimento de 
regresso no caso de pessoas cujo pedido de proteção internacional tenha sido indeferido 
por uma decisão definitiva num Estado-Membro; salienta que, no contexto da aplicação 
do artigo 24.º, n.º 4, o retorno das pessoas que não preenchem as condições para 
beneficiar de proteção internacional, em especial com base no respeito voluntário, pode 
melhorar o funcionamento das políticas de migração da UE;

7. Congratula-se com as decisões do Conselho em matéria de recolocação de 2015 e 2016, 
que foram aprovadas enquanto medida de solidariedade urgente; manifesta a sua 
deceção relativamente aos compromissos não  cumpridos por parte dos Estados-
Membros em matéria de solidariedade e partilha de responsabilidades, reconhecendo, ao 
mesmo tempo, o contributo positivo de alguns Estados-Membros; lamenta que a 
Comissão Europeia não tenha dado seguimento ao apelo do Parlamento expresso na sua 
resolução de 18 de maio de 2017 no sentido de propor a prorrogação das medidas de 
recolocação até à aprovação da nova reformulação do Regulamento Dublim III; salienta 
que os acordos ad hoc sobre recolocação não podem substituir-se a um Sistema Europeu 
Comum de Asilo (SECA) harmonizado e duradouro; 

8. Lamenta o facto de o Conselho não ter adotado, ao contrário do Parlamento, uma 
posição sobre a proposta de reformulação do Regulamento Dublim IV, e, por 
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conseguinte, ter bloqueado a reforma do Regulamento Dublim III, pesem embora as 
suas falhas bem documentadas; considera que este bloqueio pode ser interpretado como 
uma violação do princípio da cooperação mútua e sincera entre as instituições da UE em 
conformidade com o artigo 13.º, n.º 2, do TUE, tendo também em conta o facto de o 
Conselho ter sempre procurado obter um acordo por unanimidade, embora os Tratados 
prescrevam a maioria qualificada; considera particularmente lamentável que a União 
continue a dispor do mesmo conjunto de regras que se revelaram ineficazes para gerir 
um elevado número de chegadas; apela a uma rápida reforma do SECA;

9. Observa que o mecanismo de alerta rápido, preparação e gestão de crises previsto no 
artigo 33.º não foi aplicado até à data, nem mesmo durante o elevado número de 
chegadas que se verificaram em 2015-16; observa, além disso, que as disposições da 
Diretiva relativa à proteção temporária, que visam a proteção temporária em caso de 
afluxo maciço de pessoas deslocadas que não podem regressar ao seu país de origem, 
ainda não foram invocadas; 

10. Considera que se deve criar um mecanismo solidário na UE para assegurar a 
continuidade do direito fundamental de asilo na UE, a fim de garantir o acesso ao asilo e 
a partilha de responsabilidades entre Estados-Membros; salienta que a proteção dos 
direitos fundamentais dos requerentes de asilo deve ser sempre um elemento central 
desse mecanismo; considera que um tal mecanismo deve permitir a participação de 
organizações da sociedade civil que prestam assistência profissional a pessoas que 
necessitam de proteção internacional, em particular quando esta é de natureza jurídica;

11. Sublinha que a cláusula discricionária do artigo 17.º, que permite a um Estado-Membro 
assumir a responsabilidade por um pedido de asilo, mesmo que este não tenha sido 
identificado como Estado-Membro responsável nos termos do Regulamento Dublim III, 
apenas é utilizada por alguns Estados-Membros, muito raramente e de forma diferente; 
observa que a Alemanha, os Países Baixos e a França representaram a maioria dos casos 
em 2018; apela a todos os Estados-Membros para que, na ausência de um mecanismo 
permanente de solidariedade, façam um melhor uso da cláusula discricionária do artigo 
17.º para lidar com situações problemáticas e emergências humanitárias; considera que 
as cláusulas discricionárias do artigo 17.º devem ser utilizadas como instrumento de 
solidariedade para a partilha de responsabilidades, em particular em situações em que se 
verifica um elevado número de chegadas por terra e por mar, ou para transferir 
requerentes de asilo que estejam a viver em centros de registo em condições desumanas, 
degradantes, insalubres e inseguras e sem acesso suficiente a apoio físico e mental; 

12. Considera que as disposições sobre a unidade familiar, que são as primeiras na 
hierarquia de critérios para o estabelecimento da responsabilidade, devem ser 
implementadas de forma efetiva, e que as disposições sobre pessoas dependentes (artigo 
16.º) e as cláusulas discricionárias (artigo 17.º) poderiam ser utilizadas mais 
amplamente para apoiar a unidade familiar;

13. Destaca os muitos desafios envolvidos na aplicação do Regulamento Dublim III; regista 
o importante apoio operacional e técnico prestado pelo EASO às autoridades dos 
Estados-Membros na aplicação dos sistemas de Dublim, em particular nos centros de 
registo; 

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a facilitarem o trabalho do pessoal do EASO 
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permitindo a realização de entrevistas numa língua diferente da língua do país em que 
essa tem lugar, assegurando, ao mesmo tempo, que o requerente beneficie de 
interpretação numa língua que compreenda; salienta a necessidade de o EASO respeitar, 
no seu trabalho operacional, os mais elevados padrões, e de colocar os interesses dos 
requerentes que necessitam de proteção internacional, incluindo o interesse superior da 
criança, no centro do seu trabalho; apela à criação de uma Agência Europeia para o 
Asilo dotada de recursos financeiros e humanos adequados para apoiar os Estados-
Membros com os sistemas de Dublim; insta a que as unidades europeias Dublim sejam 
dotadas de uma organização e de pessoal adequados, tendo em vista a racionalização e 
aceleração da conclusão dos procedimentos relacionados com Dublim e, em particular, 
para assegurar a correta aplicação do Capítulo III do Regulamento Dublim III, que 
vincula um requerente de asilo a um determinado Estado-Membro;

Proteger os direitos fundamentais

15. Salienta que a proteção dos direitos fundamentais deve ser um elemento central de todas 
as medidas tomadas para implementar o Regulamento Dublim III, incluindo a proteção 
das crianças, das vítimas de tráfico, das pessoas LGBTI e de outras pessoas vulneráveis; 
chama a atenção para o custo humano que as deficiências do SECA estão a causar aos 
requerentes de asilo, cuja saúde mental já é fraca devido aos traumas que sofreram no 
seu país de origem e, eventualmente, ao longo das rotas migratórias; 

16. Recorda que os requerentes de asilo têm o direito de serem plenamente informados 
sobre os procedimentos; lamenta que o nível de informação prestada aos requerentes de 
asilo difira consideravelmente entre os Estados-Membros; insta os Estados-Membros a 
garantirem que os menores disponham de informações personalizadas e adaptadas a 
crianças, assim como de apoio específico; salienta que a prestação de assistência 
jurídica e de interpretação é fundamental para assegurar o direito à informação dos 
requerentes;

17. Salienta que as transferências de requerentes de asilo e, em particular, de pessoas 
vulneráveis, menores e famílias, podem resultar em violações dos seus direitos 
humanos; reitera que a não repulsão e os abusos dos direitos humanos são motivos 
suficientes para suspender uma transferência, mesmo que o país de destino não 
apresente deficiências sistémicas; insta os Estados-Membros a avaliarem 
adequadamente os riscos a que os requerentes estariam expostos nos Estados-Membros 
de destino; salienta, em particular, que as transferências devem ser efetuadas de forma a 
não exporem as pessoas a um risco de repulsão;

18. Recorda que, nos termos do artigo 28.º, a detenção de requerentes de asilo no âmbito do 
sistema de Dublim apenas pode ser aplicada como medida de último recurso 
unicamente se a detenção respeitar o princípio da proporcionalidade e se não for 
possível implementar eficazmente uma medida alternativa e menos coerciva para 
garantir o procedimento de transferência nos casos em que exista um risco significativo 
de fuga; apela aos Estados-Membros para que envidem esforços concretos para 
encontrar alternativas válidas à detenção;

19. Considera que uma tal detenção deve ser tão breve quanto possível e não deverá exceder 
o tempo razoavelmente necessário para cumprir os procedimentos administrativos 
exigidos com a devida diligência até que seja efetuada a transferência ao abrigo do 
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presente regulamento; salienta que, na ausência de critérios harmonizados para 
determinar o risco de fuga, os Estados-Membros adotaram critérios divergentes e, por 
vezes, controversos; insta os Estados-Membros e a Comissão a clarificarem o que é um 
«risco significativo de fuga»;

20. Insta os Estados-Membros e a Comissão a afirmarem claramente que a detenção nunca 
é do interesse superior da criança;

21. Recorda que, segundo o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem5, não é legal impor 
uma medida de detenção a um menor sem qualquer consideração do seu superior 
interesse, da sua situação individual enquanto menor não acompanhado, se aplicável, ou 
sem uma avaliação da proporcionalidade ou sem que existam alternativas à detenção;

22. Salienta que o objetivo último da proteção das crianças, nomeadamente contra o tráfico 
de crianças, deve prevalecer em todas as situações, a fim de assegurar que as crianças 
migrantes tenham um rápido acesso à educação, a cuidados de saúde e a um alojamento 
adequado; sublinha que as crianças não acompanhadas devem beneficiar de medidas de 
proteção adequadas, tais como uma tutela eficaz;

23. Salienta a existência de inúmeras e sistemáticas deficiências no cumprimento da 
hierarquia de critérios; destaca que a unidade familiar está longe de ser o critério mais 
aplicado, embora figure no topo da hierarquia no Capítulo III do regulamento; considera 
que os Estados-Membros, com base no princípio da cooperação mútua, devem ajudar as 
autoridades competentes e os nacionais de países terceiros a melhorar o estabelecimento 
de laços familiares comprovados no processo de determinação dos Estados-Membros 
responsáveis; insta a Comissão a assegurar o pleno cumprimento da hierarquia de 
critérios; 

24. Considera essencial clarificar as condições de aplicação do critério do reagrupamento 
familiar e dar prioridade, tal como estabelecido no n.º 3 do artigo 7.º do Regulamento, à 
aplicação dos artigos 8.º, 10.º e 16.º enquanto critérios fundamentais para determinar o 
Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de asilo, a fim de assegurar a 
eficácia do direito à unidade familiar e uma aplicação mais célere das decisões em 
matéria de reagrupamento familiar; insta a Comissão e os Estados-Membros a 
harmonizarem o nível de prova exigido para o reagrupamento familiar no sentido de 
normas e requisitos mais exequíveis; salienta que as interpretações do que constitui uma 
"família" variam entre os Estados-Membros, o que contribui para o não cumprimento da 
hierarquia de critérios e para a disfuncionalidade do sistema; insta, por conseguinte, a 
Comissão a acompanhar atentamente a correta aplicação das definições relacionadas 
com a família por parte dos Estados-Membros, tal como definidas no artigo 3.º do 
Regulamento;

25. Recorda que, de acordo com o regulamento, o interesse superior da criança deve ser a 
principal consideração em todos os sistemas e decisões de Dublim relativos a crianças; 
deplora que os Estados-Membros apliquem interpretações diferentes do interesse 
superior da criança;

26. Lamenta que mecanismos de identificação inadequados e, por vezes, métodos errados 

5 EDAL, TEDH Rahimi c. Grécia, Requerimento n.º 8687/08, acórdão de 5 de julho de 2011. 
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-rahimi-v-greece-application-no-868708-1 

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-rahimi-v-greece-application-no-868708-1
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de avaliação da idade exacerbem frequentemente ainda mais a situação dos menores, 
causando atrasos ou afetando negativamente o resultado dos sistemas de Dublim; 
observa que foram desenvolvidas boas práticas em certos Estados-Membros, tais como 
a utilização de pessoal especializado para menores não acompanhados ou uma 
abordagem multidisciplinar para determinar a idade;

27. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de, em muitos Estados-Membros, 
devido a desafios práticos, a designação de um representante para prestar assistência a 
menores não acompanhados nos sistemas de Dublim ser frequentemente adiada ou não 
estar garantida; observa ainda que, em alguns países, estes representantes não estão 
suficientemente informados sobre os sistemas de Dublim e que os menores não 
acompanhados não dispõem de apoio adaptado às crianças;

Simplificar os procedimentos, reduzir significativamente os tempos de tratamento e 
defender o direito a uma via de recurso efetiva 

28. Salienta que os procedimentos de transferência aumentaram consideravelmente em 
2016-2017, o que gerou custos humanos, materiais e financeiros consideráveis; lamenta, 
no entanto, que apenas 11 % dos casos tenham sido objeto de transferências, o que 
constitui mais um fator de sobrecarga frequente dos sistemas de asilo, o que demonstra 
claramente a falta de eficácia do regulamento; considera essenciais os esforços 
destinados a garantir o acesso à informação e procedimentos rápidos de reagrupamento 
familiar, assim como transferências de requerentes de asilo; 

29. Destaca a importante jurisprudência do TEDH e do TJUE nos últimos anos, que 
esclareceu os motivos admissíveis para a recusa de transferências Dublim, 
nomeadamente qualquer fonte de risco para o indivíduo; toma nota, em particular, do 
número crescente de decisões por parte dos tribunais europeus e nacionais de suspender 
transferências para Estados-Membros nos quais seria injustamente negada proteção 
internacional (casos de repulsão indireta) a um requerente de asilo ou os seus direitos no 
sistema de Dublim; lamenta que, em determinados Estados-Membros, os requerentes de 
asilo sejam vítimas de tratamentos desumanos ou degradantes;

30. Observa que as deficiências na organização estrutural e no funcionamento das 
autoridades nacionais competentes em matéria de asilo, juntamente com a escassez de 
recursos, contribuíram para atrasos nos sistema de Dublim e dificultaram a aplicação do 
regulamento; observa que, embora a maioria dos países tenha uma única autoridade 
especializada em matéria de asilo, alguns Estados-Membros optaram por partilhar a 
responsabilidade entre várias autoridades, criando complexidades práticas para os 
requerentes de asilo em certos casos e divergências na aplicação do regulamento;

31. Salienta que a eficácia dos sistemas de Dublim também depende da qualidade e dos 
níveis de pessoal de cada autoridade nacional competente em matéria de asilo; regista 
lacunas importantes entre as autoridades competentes em matéria de asilo em termos de 
número de funcionários por requerente de asilo; salienta que as unidades nacionais 
Dublim não dispõem de pessoal suficiente, não obstante o aumento significativo da sua 
carga de trabalho; convida os Estados-Membros a reforçarem os recursos para que 
Dublim III se torne operacional, em particular o número de funcionários responsáveis 
por questões de asilo;

32. Salienta a falta de cooperação e de partilha de informações entre Estados-Membros, o 
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que compromete ativamente o princípio da solidariedade da UE e contribui diretamente 
para a sobrecarga dos sistemas em determinados Estados-Membros;

33. Salienta que a aplicação excessiva e parcialmente inadequada do critério de "entrada 
irregular" coloca uma carga desproporcionada sobre os países da primeira entrada, que 
amiúde carecem de recursos e da capacidade para acolher e registar requerentes de 
asilo; observa que os pedidos de «retomada a cargo» têm sido a forma dominante de 
sistema de Dublim utilizada nos últimos anos, o que significa que a maioria das pessoas 
sujeitas a um sistema de Dublim já pediu asilo noutro Estado-Membro; observa que 
medidas adequadas para evitar movimentos secundários devem aplicar-se tanto aos 
Estados-Membros do Espaço Schengen como aos que se encontram fora dele;

34. Recorda que os prazos em cada fase do sistema de Dublim se destinam a manter o 
procedimento curto e a permitir um acesso célere ao procedimento de asilo; observa que 
continua a haver uma falta de clareza e diferenças entre os Estados-Membros 
relativamente ao cálculo dos prazos e da hora em que o relógio começa a contar para 
cada procedimento; propõe a clarificação e a harmonização das condições que 
desencadeiam procedimentos de transferência;

35. Considera que, em alguns casos, as normas relativas à transferência de responsabilidade 
ao abrigo do Regulamento Dublim III comprometem a eficácia dos procedimentos de 
asilo e a execução de transferências, aumentando o perigo de fuga; deplora as razões 
frequentemente espúrias apresentadas pelos Estados-Membros para recusarem 
transferências; considera que estes fatores, entre outros, contribuíram para o aumento do 
número de movimentos secundários, incentivando os requerentes de asilo a manterem-
se à margem do sistema; convida a Comissão a rever as normas para melhorar a 
execução das transferências e a pôr termo à transferência de responsabilidade nos casos 
de fuga de um requerente de asilo, a promover a confiança entre os Estados-Membros, a 
acompanhar a situação e, caso necessário, a impor sanções aos Estados-Membros que 
recusem transferências; 

36. Observa que a aplicação incorreta das regras relativas à hierarquia de critérios, em 
particular no que se refere ao reagrupamento familiar e à situação dos menores não 
acompanhados, bem como a utilização desproporcionada do critério do primeiro país de 
entrada irregular, também comprometem os procedimentos de asilo; observa que estas 
lacunas de aplicação podem incentivar os requerentes de asilo a manterem-se à margem 
do sistema; salienta que uma maior harmonização dos sistemas de asilo dos Estados-
Membros é fundamental para o bom funcionamento do Regulamento Dublim III, assim 
como para impedir movimentos secundários; insta a Comissão a propor um sistema que 
tenha devidamente em conta os laços significativos comprovados dos requerentes de 
asilo com um Estado-Membro, tais como a residência legal anterior ou diplomas de 
ensino, e que garanta que o tratamento dos requerentes de asilo é igual em termos 
relativos em toda a UE;

37. Considera que a prestação de assistência jurídica aos requerentes de asilo para os 
sistemas de Dublim, em especial nos centros de registo, é fundamental para garantir que 
estes sejam informados sobre os seus direitos e obrigações durante um sistema de 
Dublim; salienta que tal melhoraria os procedimentos conformes com os direitos, 
simplificaria os sistemas de Dublim e melhoraria o processo de tomada de decisão; 
observa que um representante legal pode assegurar que cada processo seja completo e 



RR\1220108PT.docx 25/32 PE648.425v03-00

PT

exato e contribuir para reduzir a taxa de recursos e salvaguardar o direito à não 
repulsão; nota com preocupação que algumas questões específicas permanecem a nível 
nacional, tais como o acesso limitado a representantes legais independentes em centros 
de asilo remotos, baixas taxas de remuneração financeira para assistência jurídica, a 
falta de instalações adequadas para entrevistas preparatórias e privadas e a prestação 
inadequada de assistência jurídica aos requerentes em centros de detenção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão Europeia a reforçarem os fundos disponíveis para a 
prestação de assistência jurídica durante o sistema de Dublim; 

38. Salienta que a qualidade e a quantidade de informações prestadas aos requerentes ao 
longo do sistema de Dublim estão longe de ser satisfatórias, variam significativamente 
entre países e, em alguns casos, no interior dos países; observa que vários fatores, como 
a qualidade e a clareza da informação, o acesso a um intérprete, a disponibilidade de 
documentos traduzidos e o acesso à informação em tempo útil, afetam a conformidade 
com o direito à informação; recorda que o direito à informação, nos termos do artigo 4.º 
do regulamento, é essencial no que diz respeito à natureza complexa dos sistemas de 
Dublim e para garantir o acesso a uma apreciação justa de um pedido de asilo na UE; 
sublinha que as lacunas neste domínio podem ser atribuídas à falta de recursos, embora 
também resultem de escolhas políticas deliberadas em certos países onde foram 
nomeados muito poucos representantes legais; insta os Estados-Membros, com o apoio 
da Comissão e do GEAA, a melhorarem a informação disponibilizada aos requerentes 
de asilo sobre os complexos sistemas de Dublim, a assegurar que esta seja clara e 
acessível a todos, nomeadamente no que diz respeito ao reagrupamento familiar, em 
conformidade com os artigos 4.º e 26.º do Regulamento, assim com o acesso a vias de 
recurso efetivas e a assistência jurídica em conformidade com o artigo 27.º;

39. Convida a Comissão a avaliar a implementação global do SECA, bem como quaisquer 
lacunas e deficiências do Regulamento Dublim III que conduzam a um ónus 
desproporcionado de responsabilidade para os países situados nas fronteiras externas da 
UE;

Uma aplicação uniforme e baseada nos direitos das regras de Dublim nos casos de asilo em 
toda a UE 

40. Salienta que o princípio de um pedido de asilo único da UE não pode ser respeitado, o 
que é contrário ao próprio objetivo do Regulamento Dublim III; observa que a aplicação 
deste princípio é dificultada por vários fatores, o que significa que existem múltiplas 
razões para a apresentação de pedidos de asilo subsequentes; considera que as 
autoridades nacionais competentes devem partilhar as respetivas informações 
pertinentes, em particular no que se refere à concessão ou à recusa de pedidos de asilo, 
numa base de dados europeia, como o Eurodac, a fim de acelerar os procedimentos e 
evitar múltiplos pedidos de asilo, protegendo simultaneamente os dados pessoais; 
considera que o registo de todos os requerentes e migrantes que atravessam as fronteiras 
de forma irregular constitui uma prioridade; 

41. Observa que o grau de proteção dos requerentes de asilo varia muito entre os 
Estados-Membros em relação a determinadas nacionalidades e que isto pode contribuir 
para um movimento subsequente; considera que a tomada em consideração das 
necessidades individuais dos requerentes nos sistemas de Dublim reduziria os 
movimentos secundários; considera que a tomada em consideração de "ligações 
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significativas comprovadas" a um determinado Estado-Membro constitui  uma 
abordagem eficaz para reduzir movimentos secundários e solicita que tal seja incluído 
como critério de recolocação; 

Reforçar a governação e a convergência entre os Estados-Membros

42. Salienta que a rede da Comissão de unidades Dublim dos Estados-Membros apenas se 
reuniu uma ou duas vezes por ano e que não desempenhou nenhum papel operacional; 
considera que a utilização não coordenada da rede de unidades Dublim do EASO 
obstaculiza o funcionamento eficaz do Regulamento Dublim III; regista, não obstante, 
que a rede de unidades Dublim do EASO tem sido mais ativa e que o EASO realizou 
uma série de missões úteis para apoiar os Estados-Membros na implementação do 
Regulamento Dublim III, tais como a elaboração de documentos de orientação e de 
análises, a organização de cursos de formação ou o destacamento de agentes; insta a 
uma cooperação mais estreita entre as autoridades nacionais competentes em matéria de 
asilo, para efeitos de partilha de informações, de promoção do desenvolvimento de 
práticas uniformes e de excelência, de racionalização das transferências e para 
contribuir para evitar casos de pedidos múltiplos; propõe que seja confiada à EASO a 
tarefa de elaborar disposições em matéria de governação reforçada para a aplicação do 
Regulamento Dublim III, incluindo um diálogo operacional mensal entre as autoridades 
nacionais e uma plataforma para o intercâmbio e a partilha de informações e de boas 
práticas;  

43. Convida a Comissão e os Estados-Membros a incluírem, nas fontes utilizadas para 
controlar a aplicação do regulamento, informações fiáveis e atualizadas fornecidas por 
intervenientes não estatais, em particular organizações internacionais e ONG;

44. Observa que, entre 2008 e 2017, um grande número de pedidos de asilo foi apresentado 
por nacionais de países terceiros que viajaram sem visto ou com um visto de curta 
duração para entrar no Espaço Schengen6; observa, além disso, que alguns destes 
pedidos foram apresentados num Estado-Membro diferente daquele para o qual o visto 
foi emitido; sublinha que, para os subsequentes sistemas de Dublim, ficou provado que 
as regras dos artigos 12.º e 14.º não são suficientemente claras, impedindo assim a 
determinação do Estado-Membro responsável; insta a Comissão a clarificar a forma 
como os artigos 12.º e 14.º do Regulamento devem ser aplicados aquando da 
determinação do Estado-Membro responsável por um pedido de asilo; propõe a 
avaliação, como uma das hierarquias de critérios, do eventual impacto dos pedidos de 
entrada dispensados da obrigação de visto no bom funcionamento do sistema de 
Dublim; 

45. Observa que foram celebrados acordos bilaterais entre Estados-Membros para melhorar 
a eficácia dos sistemas de Dublim ou garantir a transferência de requerentes de asilo; 
sublinha, no entanto, que também demonstraram ter um efeito adverso, enfraquecendo, 
em certos casos, a consecução dos objetivos do regulamento a nível europeu; insta a 
Comissão e todos os Estados-Membros a fazerem um balanço dos fatores que 
contribuem para uma maior eficiência, a tomarem medidas conjuntas e coordenadas 
para otimizar a aplicação efetiva do Regulamento Dublim III e a trabalharem no sentido 

6Comissão Europeia, Rede Europeia das Migrações, «Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination» 
[Impacto da liberalização dos vistos nos países de destino], março de 2019: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_visa_liberalisation_2019_synthesis_report_en_0.pdf
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de harmonizar a aplicação do regulamento; 46. Observa que os Estados-Membros 
podem elaborar planos preventivos de ação, com o apoio da Comissão e em 
coordenação com esta, sempre que a aplicação do regulamento possa ser posta em causa 
devido a um risco comprovado de especial pressão sobre os sistemas de asilo dos 
Estados-Membros e/ou a problemas de funcionamento dos seus sistemas de asilo, nos 
termos do artigo 33.º; observa que estas medidas preventivas podem ter em conta as 
informações da Comissão e do EASO e podem conduzir a uma solidariedade genuína e 
prática, em conformidade com o artigo 80.º do TFUE, com os Estados-Membros que 
enfrentam pressões especiais sobre os seus sistemas de asilo em geral, nomeadamente 
em resultado de fluxos migratórios mistos, e com os requerentes, permitindo uma 
melhor preparação no caso de uma eventual crise em matéria de asilo;

46. Considera que a aplicação do Regulamento Dublim III está a revelar que não é eficaz 
uma vez que os seus principais objetivos não estão a ser atingidos, nomeadamente a 
determinação rápida e justa do Estado-Membro responsável por um pedido de proteção 
internacional; recorda que foram identificadas lacunas significativas na aplicação de 
uma série de disposições Dublim; salienta que a aplicação do regulamento é muito 
ineficiente em relação aos esforços, aos recursos humanos e ao pessoal que lhe é afetado 
pelos Estados-Membros;

47. Insta o Conselho a adotar a votação por maioria qualificada aquando da reforma do 
Regulamento Dublim III e ao deliberar sobre o artigo 78.º, n.º 2, do TFUE;

48. Lamenta que a Comissão ainda não tenha publicado o seu relatório de avaliação ao 
abrigo do artigo 46.º; insta a Comissão a assegurar que o Regulamento Dublim III seja 
aplicado de forma mais eficaz;

°

° °

49. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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CARTA DA COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA IGUALDADE DOS 
GÉNEROS

Ex.mo  Senhor Juan Fernando López Aguilar
Presidente
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a aplicação do Regulamento Dublim III (2019/2206(INI))

Ex.mo  Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade 
dos Géneros decidiu submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Na 
sua reunião de 4 de dezembro de 2019, a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade 
dos Géneros decidiu proceder ao envio do presente parecer sob a forma de carta.

A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros examinou o assunto na 
sua reunião do dia 16 de julho de 2020. No decurso da referida reunião1, decidiu instar a 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar na proposta de resolução que aprovar as sugestões constantes 
da presente carta.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Evelyn Regner

1Encontravam-se presentes no momento da votação final: Evelyn Regner (Presidente), Robert Biedroń (Vice-
Presidente), Gwendoline Delbos-Corfield (Vice-Presidente), Evelyn Regner (relatora de parecer), Elena 
Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop (pelo Grupo GUE/NGL), Isabella Adinolfi (pelo Grupo NI), Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Christine Schneider, Elissavet Vozemberg Vrionidi (pelo Grupo PPE), Karen Melchior, Samira Rafaela, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou (RE), Robert Biedroń, Vilija 
Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner (pelo Grupo 
S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (pelo 
Grupo Verdes/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud (pelo Grupo ECR), 
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna (pelo Grupo ID), nos termos do 
artigo 209.º, n.º 7, do Regimento.
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SUGESTÕES

A. Considerando que as mulheres e as raparigas representam uma elevada percentagem dos 
requerentes de asilo vulneráveis, dado que são frequentemente sujeitas a múltiplas 
formas de discriminação e a todas as formas de violência com base no género, tráfico e 
exploração nos seus países de origem, de trânsito e de destino, nomeadamente antes de 
obterem documentação que prove o seu estatuto;

1. Salienta a importância de detetar e ter em conta as necessidades das mulheres e das 
raparigas ao longo de todo o processo de apreciação do pedido de asilo; solicita que as 
mulheres vítimas de experiências traumáticas, nomeadamente violência com base no 
género, tenham acesso a ajuda psicológica específica e aos direitos sexuais e 
reprodutivos (como contraceção de emergência, serviços seguros de interrupção 
voluntária da gravidez e profilaxia pós-exposição para prevenir a infeção pelo VIH) e 
que se realizem ações de formação sensíveis às questões de género destinadas a todos os 
que intervêm no processo de asilo, como os agentes da autoridade e os funcionários que 
se ocupam dos dossiês da imigração;

2. Manifesta-se extremamente preocupado com a persistência da violência com base no 
género, nomeadamente em relação às mulheres, aos transexuais e a todas as pessoas que 
são vítimas de violência devido à sua identidade de género e/ou à sua orientação sexual, 
situação que deve ser resolvida para proteger os direitos fundamentais; condena o 
recurso, denunciado em vários Estados-Membros, a medidas coercivas por parte dos 
agentes da autoridade aquando das transferências ao abrigo do Regulamento de Dublim, 
devido às quais os requerentes de asilo são algemados, sedados e sujeitos a violência 
policial; salienta que as mulheres, em especial as mulheres grávidas, as mulheres com 
bebés recém-nascidos, as mulheres com deficiência e as mulheres idosas, bem como os 
requerentes de asilo LGBTI, são particularmente vulneráveis e estão expostos a 
consequências a longo prazo;

3. Condena a detenção de requerentes de asilo, considera paradoxal a aplicação de 
medidas de detenção a vítimas de violência que procuram asilo e entende ser essencial 
evitar a detenção de mulheres grávidas e de mulheres com bebés recém-nascidos, no 
melhor interesse da saúde física e mental tanto da mãe como da criança; salienta que 
devem ser ativamente estudadas alternativas à detenção e que os pedidos de asilo 
associados a situações de violência devem ser tratados de forma a proteger as mulheres 
e as raparigas de uma vitimização secundária;

4. Recorda que o direito à vida familiar é essencial, nomeadamente no que diz respeito às 
perspetivas de futuro, incluindo a integração, e que, por conseguinte, é fundamental 
efetuar uma busca adequada dos membros da família nos Estados-Membros da UE para 
obter informações pertinentes sobre os mesmos, tendo em vista o reagrupamento 
familiar no âmbito do sistema de Dublim III e a determinação do Estado-Membro 
responsável pelo pedido de asilo.
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