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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre os Estados-Membros que 
tencionam externalizar os centros de asilo para fora da UE

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 143.º do seu Regimento,

A. Considerando que o número de pedidos de asilo apresentados nos países da UE+ atingiu 
ou ultrapassou a marca dos 100 000 em setembro, em outubro e em novembro de 2022; 
que os pedidos de asilo atingiram o seu número máximo desde 2015-2016;

B. Considerando que o afluxo maciço de requerentes de asilo colocou os sistemas 
nacionais de asilo sob enorme pressão e excedeu a capacidade de acolhimento;

C. Considerando que alguns Estados-Membros, nomeadamente a Dinamarca e os Países 
Baixos, solicitaram a criação de centros de acolhimento fora da UE; que o Ruanda foi 
referido como potencial parceiro na criação destes centros de asilo;

1. Acolhe com agrado as iniciativas de alguns Estados-Membros para acolher os 
requerentes de asilo fora da UE;

2. Salienta que o acolhimento dos requerentes de asilo deve ser organizado na respetiva 
região; considera que o direito de asilo não é um direito de residência;

3. Insta a Comissão a apoiar os Estados-Membros na criação de centros de asilo em 
parceria com países fora da UE; solicita à Comissão que estude a possibilidade de criar 
este tipo de parcerias com mais países terceiros;

4. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho 
e aos Estados-Membros.


