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Alteração 1
Vladimír Bilčík
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0028/2022
Sophia in 't Veld
Regimes de cidadania e residência pelo investimento
2021/2026(INL)

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a Bulgária, 
Chipre e Malta dispõem atualmente de 
legislação que permite o estabelecimento 
de regimes de cidadania pelo investimento;  
considerando que o Governo búlgaro 
apresentou legislação para pôr termo ao 
seu regime de cidadania pela atividade de 
investimento;  que Chipre anunciou, em 13 
de outubro de 2020, que iria suspender o 
seu regime de cidadania pelo investimento 
e dar apenas seguimento aos pedidos 
recebidos antes de novembro de 2020;  que 
outros Estados-Membros também 
concedem o estatuto de cidadania a 
grandes investidores a título de 
recompensa, recorrendo a procedimentos 
extraordinários;

H. Considerando que a Bulgária, 
Chipre e Malta dispõem atualmente de 
legislação que permite o estabelecimento 
de regimes de cidadania pelo investimento; 
considerando que o Governo búlgaro 
apresentou legislação para pôr termo ao 
seu regime de cidadania pela atividade de 
investimento; que Chipre anunciou, em 13 
de outubro de 2020, que iria suspender o 
seu regime de cidadania pelo investimento; 
que o Governo cipriota anunciou a 
conclusão da análise de todos os pedidos 
de cidadania cipriota pendentes antes de 
novembro de 2020; que outros 
Estados-Membros também concedem o 
estatuto de cidadania a grandes 
investidores a título de recompensa, 
recorrendo a procedimentos 
extraordinários;
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Alteração 2
Vladimír Bilčík
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0028/2022
Sophia in 't Veld
Regimes de cidadania e residência pelo investimento
2021/2026(INL)

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Observa que três Estados-Membros 
dispõem de regimes de cidadania pelo 
investimento – a saber, a Bulgária (embora 
o Governo búlgaro tenha apresentado uma 
proposta legislativa para pôr termo ao seu 
regime de cidadania pelo investimento), 
Chipre (que, atualmente, apenas tramita 
pedidos apresentados antes de novembro 
de 2020) e Malta –, e que 12 Estados 
Membros dispõem de regimes de 
residência para atividade de investimento, 
todos eles estabelecendo montantes e 
opções de investimento diferentes e normas 
divergentes em matéria de controlos e 
procedimentos;  lamenta que tal possa 
desencadear, entre os Estados-Membros, 
uma concorrência pelos requerentes e 
eventualmente conduzir a um nivelamento 
por baixo, através de uma redução das 
normas de controlo e da diligência devida 
para aumentar a aceitação dos regimes20;

8. Observa que três Estados-Membros 
dispõem de regimes de cidadania pelo 
investimento – a saber, a Bulgária (embora 
o Governo búlgaro tenha apresentado uma 
proposta legislativa para pôr termo ao seu 
regime de cidadania pelo investimento), 
Chipre e Malta –, e que 12 
Estados-Membros dispõem de regimes de 
residência para atividade de investimento, 
todos eles estabelecendo montantes e 
opções de investimento diferentes e normas 
divergentes em matéria de controlos e 
procedimentos; lamenta que tal possa 
desencadear, entre os Estados-Membros, 
uma concorrência pelos requerentes e 
eventualmente conduzir a um nivelamento 
por baixo, através de uma redução das 
normas de controlo e da diligência devida 
para aumentar a aceitação dos regimes20;

_________________ _________________
20 Estudo EPRS EAVA, p. 57; «Preventing 
abuse of residence by investment schemes 
to circumvent the CRS» (Prevenir o abuso 
de residência por parte dos regimes de 
investimento para contornar a NCC), 
OCDE, 19 de fevereiro de 2018.

20 Estudo EPRS EAVA, p. 57; «Preventing 
abuse of residence by investment schemes 
to circumvent the CRS» (Prevenir o abuso 
de residência por parte dos regimes de 
investimento para contornar a NCC), 
OCDE, 19 de fevereiro de 2018.
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