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Alteração  344 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de assegurar uma gestão 

europeia integrada das fronteiras coerente 

em todas as fronteiras externas, a Agência 

facilita e torna mais eficaz a aplicação das 

medidas atuais e futuras da União relativas 

à gestão das fronteiras externas, em 

especial o Código das Fronteiras Schengen 

estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 

562/2006. 

1. A fim de assegurar uma gestão 

europeia integrada das fronteiras coerente 

em todas as fronteiras externas da UE, a 

Agência facilita e torna mais eficaz a 

aplicação das medidas atuais e futuras da 

União relativas à gestão das fronteiras 

externas, em especial o Código das 

Fronteiras Schengen estabelecido pelo 

Regulamento (CE) n.º 562/2006. 

Or. en 

 

Alteração  345 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel, Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de assegurar uma gestão 

europeia integrada das fronteiras coerente 

em todas as fronteiras externas, a Agência 

facilita e torna mais eficaz a aplicação das 

medidas atuais e futuras da União relativas 

à gestão das fronteiras externas, em 

especial o Código das Fronteiras Schengen 

estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 

562/2006. 

1. A fim de assegurar uma gestão 

europeia integrada das fronteiras coerente 

em todas as fronteiras externas, a Agência 

facilita e torna mais eficaz a aplicação das 

medidas atuais e futuras da União relativas 

à gestão das fronteiras externas, incluindo 

o Código das Fronteiras Schengen 

estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 

562/2006. 

Or. en 

 

Alteração  346 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Caterina 

Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 
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Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de assegurar uma gestão 

europeia integrada das fronteiras coerente 

em todas as fronteiras externas, a Agência 

facilita e torna mais eficaz a aplicação das 

medidas atuais e futuras da União relativas 

à gestão das fronteiras externas, em 

especial o Código das Fronteiras Schengen 

estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 

562/2006. 

1. A fim de assegurar uma gestão 

europeia integrada das fronteiras coerente 

em todas as fronteiras externas, a Agência 

facilita e torna mais eficaz a aplicação das 

medidas atuais e futuras da União relativas 

à gestão das fronteiras externas, em 

especial o Código das Fronteiras Schengen 

estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 

562/2006, contribui para a identificação, 

o desenvolvimento e a partilha de boas 

práticas e promove legislação e normas 

relativas à gestão das fronteiras da UE, 

com especial incidência nos direitos 

fundamentais e na proteção 

internacional. 

Or. en 

 

Alteração  347 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de assegurar uma gestão 

europeia integrada das fronteiras coerente 

em todas as fronteiras externas, a Agência 

facilita e torna mais eficaz a aplicação das 

medidas atuais e futuras da União relativas 

à gestão das fronteiras externas, em 

especial o Código das Fronteiras Schengen 

estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 

562/2006. 

1. A fim de assegurar uma gestão 

europeia integrada das fronteiras coerente 

em todas as fronteiras externas, a Agência 

facilita e torna mais eficaz a aplicação das 

medidas atuais e futuras da União relativas 

à gestão das fronteiras externas, em 

especial o Código das Fronteiras Schengen 

estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 

562/2006, contribui para a identificação, 

o desenvolvimento e a partilha de boas 

práticas e promove legislação e normas 

relativas à gestão das fronteiras da UE, 

bem como a sua aplicação de uma forma 

que garanta o respeito dos direitos 

fundamentais e das obrigações de 

proteção internacional. 



 

AM\1092760PT.doc 5/148 PE582.070v01-00 

 PT 

Or. en 

 

Alteração  348 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 6.º-A 

 Responsabilidade 

 A Agência responde perante o Parlamento 

Europeu e o Conselho. 

Or. en 

 

Alteração  349 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. No intuito de contribuir para a 

eficácia, qualidade e uniformização do 

controlo das fronteiras e do regresso, a 

Agência exerce as seguintes funções: 

1. No intuito de contribuir para a 

eficácia, qualidade e uniformização do 

controlo das fronteiras, a Agência exerce as 

seguintes funções: 

Or. en 

 

Alteração  350 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Criação de um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar os fluxos 

a) Criação de um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar as ameaças 



 

PE582.070v01-00 6/148 AM\1092760PT.doc 

PT 

migratórios e efetuar análises dos riscos 

relativos a todos os aspetos da gestão 

integrada das fronteiras; 

para a segurança das fronteiras externas 

da UE incluindo os fluxos migratórios e 

efetuar análises dos riscos relativos a todos 

os aspetos da gestão integrada das 

fronteiras; 

Or. en 

 

Alteração  351 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Criação de um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar os fluxos 

migratórios e efetuar análises dos riscos 

relativos a todos os aspetos da gestão 

integrada das fronteiras; 

a) Criação de um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar e efetuar 

análises dos riscos relativos a todos os 

aspetos da gestão integrada das fronteiras; 

Or. en 

 

Alteração  352 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Criação de um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos 
com capacidade para controlar e efetuar 

análises dos riscos relativos a todos os 

aspetos da gestão integrada das fronteiras; 

a) Criação de um Centro de Análise 

dos Riscos e Avaliação da 

Vulnerabilidade com capacidade para 

controlar e efetuar análises dos riscos 

relativos a todos os aspetos da gestão 

integrada das fronteiras e para realizar 

avaliações da vulnerabilidade, incluindo a 

avaliação da capacidade dos Estados-

-Membros para enfrentarem ameaças e 

pressões nas fronteiras externas; 
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Or. en 

Justificação 

Para aumentar a eficiência e evitar a duplicação de tarefas, é mais lógico dispor, na 

Agência, de um «Centro» (tal como proposto pela Comissão) responsável pelo 

acompanhamento e pela realização de análises dos riscos, bem como de avaliações da 

vulnerabilidade. 

 

Alteração  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Garantia do controlo regular da 

gestão das fronteiras externas através de 

agentes de ligação da Agência nos 

Estados-Membros. 

Or. fr 

 

Alteração  354 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Avaliação da vulnerabilidade, 

incluindo a avaliação da capacidade dos 

Estados-Membros para enfrentarem 

ameaças e pressões nas fronteiras 

externas; 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

Suprimido e transferido para a alínea anterior. 

 

Alteração  355 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Avaliação da vulnerabilidade, 

incluindo a avaliação da capacidade dos 

Estados-Membros para enfrentarem 

ameaças e pressões nas fronteiras externas; 

b) Avaliação da vulnerabilidade, 

incluindo a avaliação da capacidade e do 

estado de preparação dos 

Estados-Membros para enfrentarem 

ameaças e pressões nas fronteiras externas, 

nomeadamente pressões migratórias 

desproporcionadas e ameaças à 

segurança; 

Or. fr 

 

Alteração  356 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit 

Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Avaliação da vulnerabilidade, 

incluindo a avaliação da capacidade dos 

Estados-Membros para enfrentarem 

ameaças e pressões nas fronteiras externas; 

b) Avaliação da vulnerabilidade, 

incluindo a avaliação da capacidade dos 

Estados-Membros para enfrentarem 

desafios e pressões nas fronteiras externas 

cumprindo simultaneamente a legislação 

pertinente da UE e as suas obrigações 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; 

Or. en 
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Alteração  357 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Avaliação da vulnerabilidade, 

incluindo a avaliação da capacidade dos 

Estados Membros para enfrentarem 

ameaças e pressões nas fronteiras externas; 

b) Avaliação da vulnerabilidade, 

incluindo a avaliação das capacidades 

organizativas dos Estados Membros para 

enfrentarem ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, incluindo as excessivas 

pressões decorrentes dos fluxos 

migratórios e as consequentes ameaças 

para a segurança dos Estados Membros; 

Or. it 

 

Alteração  358 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e salvamentos no mar; 

c) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e buscas e salvamentos no mar; 

Or. en 

 

Alteração  359 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração 

c) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências 

humanitárias e salvamentos no mar; 

c) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

incluindo operações de busca e 

salvamento no mar; 

Or. en 

 

Alteração  360 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e salvamentos no mar; 

c) Assistência aos Estados-Membros 

da UE em circunstâncias que exijam o 

reforço da assistência técnica e operacional 

nas fronteiras externas, em especial nas 

fronteiras externas dos Estados-Membros 

que enfrentem pressões específicas e 

desproporcionadas, através da 

coordenação e organização de operações 

conjuntas, tendo em conta que algumas 

situações podem implicar emergências 

humanitárias e salvamentos no mar; 

Or. en 

 

Alteração  361 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Assistência aos Estados-Membros c) Assistência aos Estados-Membros 
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em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e salvamentos no mar; 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e situações de socorro marítimo; 

Or. en 

 

Alteração  362 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e salvamentos no mar; 

c) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

incluindo emergências humanitárias e 

salvamentos no mar; 

Or. en 

 

Alteração  363 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas, 

tendo em conta que algumas situações 

c) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da coordenação 

e organização de operações conjuntas; 
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podem implicar emergências 

humanitárias e salvamentos no mar; 

Or. en 

Justificação 

Suprimido e transferido para uma alínea específica do n.º 1. Após os recentes eventos no 

Mediterrâneo e a dramática perda de vidas, é evidente que a nova FRONTEX / EBCG 

também deve concentrar esforços nas operações de busca e salvamento no mar. Importa que 

isto seja claramente especificado em alíneas e considerandos específicos. 

 

Alteração  364 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Assistência aos Estados-Membros 

no que respeita a assegurar a proteção e o 

salvamento das vidas dos migrantes e 

refugiados, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho; 

Or. en 

 

Alteração  365 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Assistência aos Estados-Membros 

no que respeita a proteger e salvar a vida 

das pessoas em perigo no mar, em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º 656/2014; 

Or. en 
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Alteração  366 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Realização e prestação de 

assistência aos Estados-Membros em 

operações de emergência humanitária e 

em operações de busca e salvamento de 

pessoas em perigo no mar; 

Or. en 

Justificação 

Após os recentes eventos no Mediterrâneo e a dramática perda de vidas, é evidente que a 

nova FRONTEX / EBCG também deve concentrar esforços nas operações de busca e 

salvamento no mar. Importa que isto seja claramente especificado em alíneas e 

considerandos específicos. 

 

Alteração  367 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Miltiadis Kyrkos, Merja Kyllönen, 

Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e salvamentos no mar; 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

com apoio ativo às capacidades e 

operações de busca e salvamento, tal 

como é definido pelas convenções 

internacionais, tais como a Convenção 
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SOLAS e a Convenção SAR, tendo em 

conta que algumas situações podem 

implicar emergências humanitárias e 

salvamentos no mar; 

Or. en 

 

Alteração  368 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências 

humanitárias e salvamentos no mar; 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas; 

Or. en 

Justificação 

Suprimido e transferido para uma alínea específica do n.º 1. Após os recentes eventos no 

Mediterrâneo e a dramática perda de vidas, é evidente que a nova FRONTEX / EBCG 

também deve concentrar esforços nas operações de busca e salvamento no mar. Importa que 

isto seja claramente especificado em alíneas e considerandos específicos. 

 

Alteração  369 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e salvamentos no mar; 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

incluindo emergências humanitárias e 

salvamentos no mar; 

Or. en 

 

Alteração  370 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e salvamentos no mar; 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

incluindo emergências humanitárias e 

salvamentos no mar; 

Or. en 

 

Alteração  371 

Emil Radev, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e salvamentos no mar; 

d) Assistência aos Estados-Membros 

da UE em circunstâncias que exijam o 

reforço da assistência técnica e operacional 

nas fronteiras externas, através da 

realização de intervenções rápidas nas 

fronteiras externas dos Estados-Membros 

da UE que enfrentem pressões específicas 

e desproporcionadas, tendo em conta que 

algumas situações podem implicar 

emergências humanitárias e salvamentos 

no mar; 

Or. en 

 

Alteração  372 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e salvamentos no mar; 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências humanitárias 

e situações de socorro marítimo; 

Or. en 

 

Alteração  373 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

tendo em conta que algumas situações 

podem implicar emergências 

humanitárias  e salvamentos no mar; 

d) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas, através da realização de 

intervenções rápidas nas fronteiras externas 

dos Estados-Membros que enfrentem 

pressões específicas e desproporcionadas, 

incluindo operações de busca e 

salvamento no mar; 

Or. en 

 

Alteração  374 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Coordenação da ação dos Estados-

-Membros e prestação de assistência 

técnica e operacional aos mesmos, no 

contexto de operações de busca e 

salvamento de pessoas em perigo no mar, 

em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 656/2014; 

Or. en 

Justificação 

É evidente que a Agência deve intervir nas operações de busca e salvamento. Esta 

intervenção deve ser devidamente identificada entre as suas funções com referência à 

legislação pertinente da UE que rege o seu envolvimento em tais operações. 

 

Alteração  375 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 
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Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-B) Criação, em conjunto com as 

autoridades nacionais competentes e com 

o Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo, de mecanismos e procedimentos 

para identificar, fornecer informações 

iniciais e encaminhar as pessoas que 

chegam às fronteiras externas e que 

necessitam de proteção internacional ou 

pretendem requerer essa proteção; 

Or. en 

Justificação 

A identificação, a prestação de informações iniciais e o encaminhamento de pessoas que 

chegam às fronteiras externas e que necessitam de proteção internacional ou pretendem 

requerer essa proteção é uma competência fundamental da gestão de fronteiras. 

 

Alteração  376 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) Criação de uma reserva de 

equipamentos técnicos a utilizar em 

operações conjuntas, intervenções rápidas 

nas fronteiras e no quadro das equipas de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios, bem 

como nas operações e intervenções em 

matéria de regresso; 

f) Criação de uma reserva de 

equipamentos técnicos a utilizar em 

operações conjuntas, intervenções rápidas 

nas fronteiras e no quadro das equipas de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios; 

Or. en 

 

Alteração  377 

Ana Gomes 
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Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

g) Destacamento de equipas europeias 

de guardas costeiros e de fronteira, bem 

como envio de equipamento técnico para 

prestar assistência no rastreio, identificação 

e recolha de impressões digitais no quadro 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios nas zonas dos centros de 

registo; 

g) Destacamento de equipas europeias 

de guardas costeiros e de fronteira, bem 

como envio de equipamento técnico para 

prestar assistência ao EASO a seu pedido, 

nomeadamente no rastreio, identificação e 

recolha de impressões digitais nas zonas 

dos centros de registo; 

Or. en 

 

Alteração  378 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

g) Destacamento de equipas europeias 

de guardas costeiros e de fronteira, bem 

como envio de equipamento técnico para 

prestar assistência no rastreio, identificação 

e recolha de impressões digitais no quadro 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios nas zonas dos centros de 

registo; 

g) Destacamento de equipas europeias 

de guardas costeiros e de fronteira, bem 

como envio de equipamento técnico para 

prestar assistência ao Gabinete Europeu 

de Apoio em matéria de Asilo (EASO) 

e/ou às autoridades nacionais de cada 

Estado-Membro que sejam responsáveis 

pelo controlo das fronteiras ou por outras 

tarefas realizadas nas fronteiras externas 

em termos de rastreio, identificação e 

recolha de impressões digitais no quadro 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios nas zonas dos centros de 

registo; 

Or. en 

 

Alteração  379 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea g-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 g-A) Cooperação com as autoridades 

nacionais e com as Agências europeias 

responsáveis pela vertente repressiva das 

medidas de prevenção e deteção da 

criminalidade transfronteiriça, bem como 

dos respetivos inquéritos; 

Or. fr 

 

Alteração  380 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) Destacamento do equipamento e 

pessoal necessários à reserva de 

intervenção rápida para executar as 

medidas necessárias numa situação de 

emergência nas fronteiras externas; 

i) Destacamento do equipamento e 

pessoal necessários à reserva de 

intervenção rápida para executar as 

medidas necessárias numa situação de 

emergência nas fronteiras externas dos 

Estados-Membros da UE; 

Or. en 

 

Alteração  381 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional para dar 

cumprimento à obrigação de regresso de 

nacionais de países terceiros em situação 

irregular designadamente mediante a 

 (Não se aplica à versão portuguesa.) 
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coordenação ou organização de operações 

de regresso; 

Or. en 

 

Alteração  382 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional para dar 

cumprimento à obrigação de regresso de 

nacionais de países terceiros em situação 

irregular, designadamente mediante a 

coordenação ou organização de operações 

de regresso; 

j) Assistência aos Estados-Membros 

da UE, em especial aqueles que 

enfrentam pressões específicas e 

desproporcionadas, em circunstâncias que 

exijam o reforço da assistência técnica e 

operacional para dar cumprimento à 

obrigação de regresso de nacionais de 

países terceiros em situação irregular, 

designadamente mediante a coordenação 

ou organização de operações de regresso; 

Or. en 

 

Alteração  383 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional para dar 

cumprimento à obrigação de regresso de 

nacionais de países terceiros em situação 

irregular, designadamente mediante a 

coordenação ou organização de operações 

de regresso; 

j) Assistência aos Estados-Membros 

em circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional para dar 

cumprimento à obrigação de regresso dos 

nacionais de países terceiros que sejam 

objeto de uma decisão de regresso 

transitada em julgado emitida por um 

Estado-Membro, designadamente 

mediante a coordenação ou organização de 

operações de regresso; 



 

PE582.070v01-00 22/148 AM\1092760PT.doc 

PT 

Or. en 

 

Alteração  384 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea j-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 j-A) Apoio aos Estados-Membros em 

circunstâncias que exijam o reforço da 

assistência técnica e operacional nas 

fronteiras externas na luta contra a 

criminalidade transnacional organizada e 

o terrorismo, em cooperação com a 

Europol e a Eurojust; 

Or. en 

 

Alteração  385 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea l) 

 

Texto da Comissão Alteração 

l) Criação e destacamento de equipas 

europeias de intervenção em matéria de 

regresso durante as intervenções em 

matéria de regresso; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  386 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea m) 
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Texto da Comissão Alteração 

m) Apoio aos Estados-Membros na 

formação de guardas de fronteira 

nacionais e de peritos em matéria de 

regresso nacionais, incluindo o 

estabelecimento de normas de formação 

comuns; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  387 

Michał Boni 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea m) 

 

Texto da Comissão Alteração 

m) Apoio aos Estados-Membros na 

formação de guardas de fronteira nacionais 

e de peritos em matéria de regresso 

nacionais, incluindo o estabelecimento de 

normas de formação comuns; 

m) Apoio aos Estados-Membros na 

formação de guardas de fronteira nacionais 

e de peritos nacionais em todos os 

domínios, especialmente em matéria de 

regresso, incluindo o estabelecimento de 

normas de formação comuns; 

Or. en 

 

Alteração  388 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea m) 

 

Texto da Comissão Alteração 

m) Apoio aos Estados-Membros na 

formação de guardas de fronteira nacionais 

e de peritos em matéria de regresso 

nacionais, incluindo o estabelecimento de 

normas de formação comuns; 

m) Apoio aos Estados-Membros na 

formação de guardas de fronteira nacionais 

e de peritos em matéria de regresso e de 

direitos fundamentais nacionais, incluindo 

o estabelecimento de normas de formação 

comuns; 

Or. en 
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Alteração  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea m) 

 

Texto da Comissão Alteração 

m) Apoio aos Estados-Membros na 

formação de guardas de fronteira nacionais 

e de peritos em matéria de regresso 

nacionais, incluindo o estabelecimento de 

normas de formação comuns; 

m) Apoio aos Estados-Membros na 

formação de guardas de fronteira nacionais 

e de peritos em matéria de regresso 

nacionais, incluindo o estabelecimento de 

normas e programas de formação comuns; 

Or. fr 

 

Alteração  390 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea n) 

 

Texto da Comissão Alteração 

n) Participação no desenvolvimento e 

gestão de atividades de investigação e 

inovação relevantes para o controlo e 

vigilância das fronteiras externas, 

incluindo a utilização de tecnologias de 

vigilância avançadas, tais como sistemas 

de aeronaves pilotadas à distância, e o 

desenvolvimento de projetos-piloto em 

matérias abrangidas pelo presente 

regulamento; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  391 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea n) 
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Texto da Comissão Alteração 

n) Participação no desenvolvimento e 

gestão de atividades de investigação e 

inovação relevantes para o controlo e 

vigilância das fronteiras externas, 

incluindo a utilização de tecnologias de 

vigilância avançadas, tais como sistemas 

de aeronaves pilotadas à distância, e o 

desenvolvimento de projetos-piloto em 

matérias abrangidas pelo presente 

regulamento; 

n) Participação no desenvolvimento e 

gestão de atividades de investigação e 

inovação relevantes para o controlo e 

vigilância das fronteiras externas e o 

desenvolvimento de projetos-piloto em 

matérias abrangidas pelo presente 

regulamento; 

Or. en 

 

Alteração  392 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea o) 

 

Texto da Comissão Alteração 

o) Desenvolvimento e exploração, nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 45/200140 

e da Decisão-Quadro 2008/977/JAI, de 

sistemas de informação que permitam o 

intercâmbio célere e fiável de informações 

relativas a riscos emergentes no âmbito da 

gestão das fronteiras externas, imigração 

irregular e regresso, em estreita cooperação 

com a Comissão, as agências, organismos e 

serviços da União e a Rede Europeia das 

Migrações criada pela Decisão 

2008/381/CE do Conselho41; 

o) Desenvolvimento e exploração, nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 45/200140 

e da Decisão-Quadro 2008/977/JAI, de 

sistemas de informação que permitam o 

intercâmbio célere e fiável de informações 

relativas a riscos emergentes no âmbito da 

gestão das fronteiras externas, migração 

irregular e regresso, em estreita cooperação 

com a Comissão, as agências, organismos e 

serviços da União e a Rede Europeia das 

Migrações criada pela Decisão 

2008/381/CE do Conselho41; 

__________________ __________________ 

40 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de dezembro de 2000, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e pelos órgãos comunitários e à 

livre circulação desses dados (JO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

40 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de dezembro de 2000, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e pelos órgãos comunitários e à 

livre circulação desses dados (JO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

41 Decisão 2008/381/CE do Conselho, de 14 de 41 Decisão 2008/381/CE do Conselho, de 14 de 
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maio de 2008, que cria uma Rede Europeia das 

Migrações (JO L 131 de 21.5.2008, p. 7). 

maio de 2008, que cria uma Rede Europeia das 

Migrações (JO L 131 de 21.5.2008, p. 7). 

Or. en 

 

Alteração  393 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea o) 

 

Texto da Comissão Alteração 

o) Desenvolvimento e exploração, nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 45/200140 

e da Decisão-Quadro 2008/977/JAI, de 

sistemas de informação que permitam o 

intercâmbio célere e fiável de informações 

relativas a riscos emergentes no âmbito da 

gestão das fronteiras externas, imigração 

irregular e regresso, em estreita cooperação 

com a Comissão, as agências, organismos e 

serviços da União e a Rede Europeia das 

Migrações criada pela Decisão 

2008/381/CE do Conselho41; 

o) Desenvolvimento e exploração, nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 45/200140 

e da Decisão-Quadro 2008/977/JAI, de 

sistemas de informação que permitam o 

intercâmbio célere e fiável de informações 

entre os Estados-Membros e os países 

terceiros vizinhos, relativas a riscos 

emergentes no âmbito da gestão das 

fronteiras externas, imigração irregular e 

regresso, em estreita cooperação com a 

Comissão, as agências, organismos e 

serviços da União e a Rede Europeia das 

Migrações criada pela Decisão 

2008/381/CE do Conselho41; 

__________________ __________________ 

40 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 

2000, relativo à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 

pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à 

livre circulação desses dados (JO L 8 de 12.1.2001, 

p. 1). 

40 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 

2000, relativo à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 

pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à 

livre circulação desses dados (JO L 8 de 12.1.2001, 

p. 1). 

41 Decisão 2008/381/CE do Conselho, de 14 de 

maio de 2008, que cria uma Rede Europeia das 

Migrações (JO L 131 de 21.5.2008, p. 7). 

41 Decisão 2008/381/CE do Conselho, de 14 de 

maio de 2008, que cria uma Rede Europeia das 

Migrações (JO L 131 de 21.5.2008, p. 7). 

Or. en 

 

Alteração  394 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea p) 
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Texto da Comissão Alteração 

p) Prestação da assistência necessária 

à criação e gestão de um sistema europeu 

de vigilância das fronteiras e, se for caso 

disso, à elaboração de um ambiente comum 

de intercâmbio de informações, incluindo a 

interoperabilidade dos sistemas, 

nomeadamente mediante a criação, 

manutenção e coordenação do quadro 

Eurosur em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

p) Prestação da assistência necessária 

à criação e gestão de um sistema europeu 

de vigilância das fronteiras e incitamento à 

elaboração de um ambiente comum de 

intercâmbio de informações, incluindo a 

interoperabilidade dos sistemas, 

nomeadamente mediante a criação, 

manutenção e coordenação do quadro 

Eurosur em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

Or. bg 

Alteração  395 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea p-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 p-A) Adoção e promoção das mais 

rigorosas normas de gestão das fronteiras, 

que permitam a transparência e o 

controlo público e assegurem o respeito, a 

proteção e a promoção dos direitos 

fundamentais e do Estado de direito; 

Or. en 

 

Alteração  396 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea q) 

 

Texto da Comissão Alteração 

q) Cooperação com a Agência 

Europeia de Controlo das Pescas e a 

Agência Europeia da Segurança 

Marítima, a fim de apoiar as autoridades 

nacionais que exercem funções de guarda 

Suprimido 
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costeira, através da disponibilização de 

serviços, informações, equipamentos e 

formação, bem como da coordenação de 

operações polivalentes; 

Or. en 

 

Alteração  397 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea q) 

 

Texto da Comissão Alteração 

q) Cooperação com a Agência 

Europeia de Controlo das Pescas e a 

Agência Europeia da Segurança Marítima, 

a fim de apoiar as autoridades nacionais 

que exercem funções de guarda costeira, 

através da disponibilização de serviços, 

informações, equipamentos e formação, 

bem como da coordenação de operações 

polivalentes; 

q) Cooperação com a Agência 

Europeia de Controlo das Pescas e a 

Agência Europeia da Segurança Marítima, 

cada uma no âmbito do seu mandato, a 

fim de apoiar as autoridades nacionais que 

exercem funções de guarda costeira, 

incluindo o salvamento de vidas de 

migrantes e refugiados, através da 

disponibilização de serviços, informações, 

equipamentos e formação, bem como da 

coordenação de operações polivalentes; 

Or. en 

 

Alteração  398 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea q) 

 

Texto da Comissão Alteração 

q) Cooperação com a Agência 

Europeia de Controlo das Pescas e a 

Agência Europeia da Segurança Marítima, 

a fim de apoiar as autoridades nacionais 

que exercem funções de guarda costeira, 

através da disponibilização de serviços, 

informações, equipamentos e formação, 

bem como da coordenação de operações 

q) Cooperação com a Agência 

Europeia de Controlo das Pescas e a 

Agência Europeia da Segurança Marítima, 

cada uma no âmbito do seu mandato, a 

fim de apoiar as autoridades nacionais que 

exercem funções de guarda costeira, em 

conformidade com a legislação nacional, 
através da disponibilização de serviços, 
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polivalentes; informações, equipamentos e formação, 

bem como da coordenação de operações 

polivalentes; 

Or. en 

 

Alteração  399 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea q) 

 

Texto da Comissão Alteração 

q) Cooperação com a Agência 

Europeia de Controlo das Pescas e a 

Agência Europeia da Segurança Marítima, 

a fim de apoiar as autoridades nacionais 

que exercem funções de guarda costeira, 

através da disponibilização de serviços, 

informações, equipamentos e formação, 

bem como da coordenação de operações 

polivalentes; 

q) Cooperação com a Agência 

Europeia de Controlo das Pescas e a 

Agência Europeia da Segurança Marítima, 

no âmbito dos seus mandatos respetivos, 

com vista a apoiar as autoridades 

nacionais que exercem funções de guarda 

costeira, através da disponibilização de 

serviços, informações, equipamentos e 

formação, bem como da coordenação de 

operações polivalentes; 

Or. fr 

 

Alteração  400 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea r) 

 

Texto da Comissão Alteração 

r) Assistência aos Estados-Membros e 

países terceiros no contexto da cooperação 

operacional entre eles, nos domínios da 

gestão das fronteiras externas e do 

regresso. 

r) Assistência aos Estados-Membros e 

países terceiros no contexto da cooperação 

operacional entre eles, no domínio da 

gestão integrada de fronteiras, tal como 

definido no artigo 4.º. 

Or. en 
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Alteração  401 

Jaromír Štětina 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea r) 

 

Texto da Comissão Alteração 

r) Assistência aos Estados-Membros e 

países terceiros no contexto da cooperação 

operacional entre eles, nos domínios da 

gestão das fronteiras externas e do 

regresso. 

r) Assistência aos Estados-Membros e 

países terceiros no contexto da sua 

cooperação nos domínios da gestão das 

fronteiras externas e do regresso. 

Or. en 

 

Alteração  402 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea r-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 r-A) Adoção e promoção das mais 

rigorosas normas de gestão das fronteiras, 

que permitam a transparência e o 

controlo público e assegurem o respeito, a 

proteção e a promoção dos direitos 

fundamentais e do Estado de direito. 

Or. en 

 

Alteração  403 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea r-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 r-A) Adoção e promoção das mais 

rigorosas normas de gestão das fronteiras, 

que permitam a transparência e o 

controlo público e assegurem o respeito, a 
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proteção e a promoção dos direitos 

fundamentais e do Estado de direito. 

Or. en 

 

Alteração  404 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações militares em missões de 

policiamento, bem como no domínio do 

regresso, sempre que essa cooperação seja 

compatível com as atividades da Agência. 

Os Estados-Membros abstêm-se de 

qualquer atividade que possa comprometer 

o funcionamento ou a realização dos 

objetivos da Agência. 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas. Os 

Estados-Membros abstêm-se de qualquer 

atividade que possa comprometer o 

funcionamento ou a realização dos 

objetivos da Agência. 

Or. fr 

 

Alteração  405 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, 

incluindo operações militares em missões 

de policiamento, bem como no domínio do 

regresso, sempre que essa cooperação seja 

compatível com as atividades da Agência. 

Os Estados-Membros abstêm-se de 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros, sempre que essa 

cooperação seja compatível com as 

atividades da Agência. Os Estados-

Membros abstêm-se de qualquer atividade 

que possa comprometer o funcionamento 

ou a realização dos objetivos da Agência. 
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qualquer atividade que possa comprometer 

o funcionamento ou a realização dos 

objetivos da Agência. 

Or. en 

 

Alteração  406 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, 

incluindo operações militares em missões 

de policiamento, bem como no domínio do 

regresso, sempre que essa cooperação seja 

compatível com as atividades da Agência. 

Os Estados-Membros abstêm-se de 

qualquer atividade que possa comprometer 

o funcionamento ou a realização dos 

objetivos da Agência. 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros, e também com outras entidades, 

instituições ou organizações 

governamentais ou não governamentais 

nas fronteiras externas, bem como no 

domínio do regresso, sempre que essa 

cooperação complemente as atividades da 

Agência. Os Estados-Membros abstêm-se 

de qualquer atividade que possa 

comprometer o funcionamento ou a 

realização dos objetivos da Agência. 

Or. en 

 

Alteração  407 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações militares em missões de 

policiamento, bem como no domínio do 

regresso, sempre que essa cooperação seja 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, sempre 

que essa cooperação seja compatível com 

as atividades da Agência. Os 

Estados-Membros abstêm-se de qualquer 
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compatível com as atividades da Agência. 

Os Estados-Membros abstêm-se de 

qualquer atividade que possa comprometer 

o funcionamento ou a realização dos 

objetivos da Agência. 

atividade que possa comprometer o 

funcionamento ou a realização dos 

objetivos da Agência. 

Or. en 

 

Alteração  408 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações militares em missões de 

policiamento, bem como no domínio do 

regresso, sempre que essa cooperação seja 

compatível com as atividades da Agência. 

Os Estados-Membros abstêm-se de 

qualquer atividade que possa comprometer 

o funcionamento ou a realização dos 

objetivos da Agência. 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, bem como 

no domínio do regresso, sempre que essa 

cooperação seja compatível com as 

operações da Agência. Os 

Estados-Membros abstêm-se de qualquer 

atividade que possa comprometer o 

funcionamento ou a realização dos 

objetivos da Agência. 

Or. en 

 

Alteração  409 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações militares em missões de 

policiamento, bem como no domínio do 

Os Estados-Membros podem prosseguir a 

cooperação a nível operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações militares em missões de 

policiamento, bem como no domínio do 
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regresso, sempre que essa cooperação seja 

compatível com as atividades da Agência. 

Os Estados-Membros abstêm-se de 

qualquer atividade que possa 

comprometer o funcionamento ou a 

realização dos objetivos da Agência. 

regresso. 

Or. en 

 

Alteração  410 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros informam a Agência 

sobre a cooperação operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, bem 

como em matéria de regresso. O diretor 

executivo da Agência («diretor executivo») 

informa regularmente, e pelo menos uma 

vez por ano, o conselho de administração 

da Agência («conselho de administração») 

sobre essas questões. 

Os Estados-Membros informam a Agência 

sobre a cooperação operacional com outros 

Estados-Membros. O diretor executivo da 

Agência («diretor executivo») informa 

regularmente, e pelo menos uma vez por 

ano, o conselho de administração da 

Agência («conselho de administração») 

sobre essas questões. 

Or. en 

 

Alteração  411 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros informam a Agência 

sobre a cooperação operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, bem como 

em matéria de regresso. O diretor 

executivo da Agência («diretor executivo») 

informa regularmente, e pelo menos uma 

Os Estados-Membros informam a Agência 

sobre a cooperação operacional com outros 

Estados-Membros e/ou com países 

terceiros nas fronteiras externas, bem como 

em matéria de regresso. O diretor 

executivo da Agência («diretor executivo») 

informa regularmente, e pelo menos uma 
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vez por ano, o conselho de administração 

da Agência («conselho de administração») 

sobre essas questões. 

vez por ano, o conselho de administração 

da Agência («conselho de administração») 

e o Parlamento Europeu sobre essas 

questões. 

Or. en 

 

Alteração  412 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência pode participar em 

atividades de comunicação, por iniciativa 

própria, nos domínios abrangidos pelo 

seu mandato. As atividades de 

comunicação não devem prejudicar as 

atribuições referidas no n.º 1 e devem ser 

realizadas de acordo com os respetivos 

planos de comunicação e difusão 

adotados pelo conselho de administração. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  413 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência pode participar em 

atividades de comunicação, por iniciativa 

própria, nos domínios abrangidos pelo seu 

mandato. As atividades de comunicação 

não devem prejudicar as atribuições 

referidas no n.º 1 e devem ser realizadas de 

acordo com os respetivos planos de 

comunicação e difusão adotados pelo 

conselho de administração. 

3. A Agência pode participar em 

atividades de comunicação, por iniciativa 

própria, nos domínios abrangidos pelo seu 

mandato, nomeadamente com o objetivo 

de aumentar a transparência e a 

responsabilização pública das suas 

atividades. As atividades de comunicação 

não devem prejudicar as atribuições 

referidas no n.º 1 e devem ser realizadas de 
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acordo com os respetivos planos de 

comunicação e difusão adotados pelo 

conselho de administração. 

Or. en 

 

Alteração  414 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência pode participar em 

atividades de comunicação, por iniciativa 

própria, nos domínios abrangidos pelo seu 

mandato. As atividades de comunicação 

não devem prejudicar as atribuições 

referidas no n.º 1 e devem ser realizadas 

de acordo com os respetivos planos de 

comunicação e difusão adotados pelo 

conselho de administração. 

3. A Agência deve participar em 

atividades de comunicação nos domínios 

abrangidos pelo seu mandato. Deve tornar 

públicas informações precisas, 

pormenorizadas e atualizadas sobre as 

suas atividades e análises. As atividades 

de comunicação não devem prejudicar a 

consecução do objetivo das operações. 

Além disso, devem ser realizadas de acordo 

com os respetivos planos de comunicação e 

difusão adotados pelo conselho de 

administração. 

Or. en 

 

Alteração  415 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência pode participar em 

atividades de comunicação, por iniciativa 

própria, nos domínios abrangidos pelo seu 

mandato. As atividades de comunicação 

não devem prejudicar as atribuições 

referidas no n.º 1 e devem ser realizadas 

de acordo com os respetivos planos de 

comunicação e difusão adotados pelo 

3. A Agência deve participar em 

atividades de comunicação nos domínios 

abrangidos pelo seu mandato. Deve tornar 

públicas informações precisas, 

pormenorizadas e atualizadas sobre as 

suas atividades e análises. As atividades 

de comunicação não devem prejudicar a 

consecução do objetivo das operações. 
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conselho de administração. Além disso, devem ser realizadas de acordo 

com os respetivos planos de comunicação e 

difusão adotados pelo conselho de 

administração. 

Or. en 

 

Alteração  416 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Dever de cooperação leal Dever de cooperação autêntica 

Or. en 

 

Alteração  417 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Agência e as autoridades nacionais 

responsáveis pela gestão das fronteiras, 

incluindo as guardas costeiras na medida 

em que realizem controlos nas fronteiras, 

ao dever de cooperação leal, bem como à 

obrigação de intercâmbio de informações. 

A Agência e as autoridades nacionais 

responsáveis pela gestão das fronteiras, 

incluindo as guardas costeiras na medida 

em que realizem controlos nas fronteiras, 

devem desempenhar as suas funções em 

conformidade com o artigo 4.º, n.º 3, do 

Tratado da União Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  418 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

A Agência e as autoridades nacionais 

responsáveis pela gestão das fronteiras, 

incluindo as guardas costeiras na medida 

em que realizem controlos nas fronteiras, 

estão sujeitas ao dever de cooperação leal, 

bem como à obrigação de intercâmbio de 

informações. 

A Agência e as autoridades nacionais 

responsáveis pela gestão das fronteiras e 

dos regressos, incluindo as guardas 

costeiras na medida em que realizem 

controlos nas fronteiras, estão sujeitas ao 

dever de cooperação leal, bem como à 

obrigação de intercâmbio de informações. 

Or. fr 

 

Alteração  419 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras, incluindo as guardas 

costeiras na medida em que realizem 

controlos nas fronteiras, devem fornecer à 

Agência, de forma atempada e rigorosa, 

todas as informações necessárias para que 

esta possa desempenhar as funções que lhe 

são conferidas pelo presente regulamento, 

em particular de modo a que possa 

controlar os fluxos migratórios para e 

dentro da União e proceder à análise dos 

riscos e a avaliações da vulnerabilidade. 

As autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras, incluindo as guardas 

costeiras na medida em que realizem 

controlos nas fronteiras, devem, em 

conformidade com o artigo 4.º, n.º 3, do 

Tratado da União Europeia, fornecer à 

Agência, de forma atempada e rigorosa, 

todas as informações necessárias para que 

esta possa desempenhar as funções que lhe 

são conferidas pelo presente regulamento, 

em particular de modo a que possa 

controlar os fluxos migratórios para e 

dentro da União e proceder à análise dos 

riscos e a avaliações da vulnerabilidade. 

Or. en 

 

Alteração  420 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

As autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras, incluindo as guardas 

costeiras na medida em que realizem 

controlos nas fronteiras, devem fornecer à 

Agência, de forma atempada e rigorosa, 

todas as informações necessárias para que 

esta possa desempenhar as funções que lhe 

são conferidas pelo presente regulamento, 

em particular de modo a que possa 

controlar os fluxos migratórios para e 

dentro da União e proceder à análise dos 

riscos e a avaliações da vulnerabilidade. 

As autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras, incluindo as guardas 

costeiras na medida em que realizem 

controlos nas fronteiras, devem fornecer à 

Agência, de forma atempada e rigorosa, 

todas as informações necessárias para que 

esta possa desempenhar as funções que lhe 

são conferidas pelo presente regulamento, 

em particular de modo a que possa 

controlar as ameaças à ordem pública e à 

segurança interna da UE incluindo os 

fluxos migratórios para e dentro da União e 

proceder à análise dos riscos e a avaliações 

da vulnerabilidade. 

Or. en 

 

Alteração  421 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras, incluindo as guardas 

costeiras na medida em que realizem 

controlos nas fronteiras, devem fornecer à 

Agência, de forma atempada e rigorosa, 

todas as informações necessárias para que 

esta possa desempenhar as funções que lhe 

são conferidas pelo presente regulamento, 

em particular de modo a que possa 

controlar os fluxos migratórios para e 

dentro da União e proceder à análise dos 

riscos e a avaliações da vulnerabilidade. 

A fim de poderem desempenhar da 

melhor forma as funções que lhes são 

conferidas pelo presente regulamento, as 

autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras e pelo regresso, 

incluindo as guardas costeiras, na medida 

em que realizem controlos nas fronteiras, e 

a Agência devem partilhar, em 

conformidade com a legislação da União 

e as legislações nacionais pertinentes, de 

forma atempada e rigorosa, todas as 

informações necessárias para que a 

Agência e as autoridades nacionais 

competentes possam desempenhar as 

funções que lhes são conferidas pelo 

presente regulamento. 

Or. en 
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Justificação 

O dever de fornecer informações deve funcionar em ambos os sentidos, entre o Estado-

Membro e a Agência, que devem partilhar informações entre si. 

 

Alteração  422 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras, incluindo as guardas 

costeiras na medida em que realizem 

controlos nas fronteiras, devem fornecer à 

Agência, de forma atempada e rigorosa, 

todas as informações necessárias para que 

esta possa desempenhar as funções que lhe 

são conferidas pelo presente regulamento, 

em particular de modo a que possa 

controlar os fluxos migratórios para e 

dentro da União e proceder à análise dos 

riscos e a avaliações da vulnerabilidade. 

As autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras e dos regressos, 

incluindo as guardas costeiras na medida 

em que realizem controlos nas fronteiras, 

devem fornecer à Agência, de forma 

atempada e rigorosa, todas as informações 

necessárias para que esta possa 

desempenhar as funções que lhe são 

conferidas pelo presente regulamento, em 

particular de modo a que possa controlar os 

fluxos migratórios para e dentro da União e 

proceder à análise dos riscos e a avaliações 

da vulnerabilidade. 

Or. fr 

 

Alteração  423 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Se estas informações não forem 

fornecidas à Agência de forma atempada 

e rigorosa, esse facto deve ser tido em 

conta aquando da realização das 

avaliações da vulnerabilidade, a menos 

que existam razões devidamente 

justificadas para os dados não serem 
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comunicados. 

Or. en 

 

Alteração  424 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem fornecer à 

Agência informações sobre os recursos 

orçamentais e financeiros afetados à 

gestão de fronteiras a nível nacional. 

Or. en 

Justificação 

Atualmente, não há informações disponíveis sobre quanto é gasto a nível nacional — pelos 

Estados-Membros — na gestão das fronteiras na Europa. É essencial dispor destas 

informações a nível europeu para se poder avaliar as políticas europeias e nacionais no 

domínio da gestão das fronteiras. 

 

Alteração  425 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Acompanhamento dos fluxos migratórios 

e análise dos riscos 

Centro de Análise dos Riscos e Avaliação 

da Vulnerabilidade 

Or. en 
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Justificação 

Para aumentar a eficiência e evitar a duplicação de tarefas, é mais lógico dispor, na 

Agência, de um «Centro» (tal como proposto pela Comissão) responsável pelo 

acompanhamento e pela realização de análises dos riscos, bem como de avaliações da 

vulnerabilidade. 

 

Alteração  426 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve criar um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar fluxos 

migratórios para e dentro da União. Para o 

efeito, a Agência deve criar um modelo 

comum de análise integrada de riscos, a 

aplicar pela Agência e pelos Estados-

Membros. 

1. A Agência deve criar um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar fluxos 

migratórios para e dentro da União. Para o 

efeito, a Agência deve definir, por decisão 

do conselho de administração, um modelo 

comum de análise integrada de riscos, a 

aplicar pela Agência e pelos Estados-

Membros. 

Or. en 

Justificação 

É importante clarificar a forma como a Agência irá definir esta estratégia e o conselho de 

administração é a instância mais adequada para o efeito. 

 

Alteração  427 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve criar um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar fluxos 

migratórios para e dentro da União. Para o 

efeito, a Agência deve criar um modelo 

1. A Agência deve fazer uma 

utilização baseada em informações dos 

recursos disponibilizados pela União, para 

controlar fluxos migratórios para e dentro 

da União. Para o efeito, a Agência deve 
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comum de análise integrada de riscos, a 

aplicar pela Agência e pelos Estados-

Membros. 

criar, através de uma decisão do conselho 

de administração, um modelo comum de 

análise integrada de riscos, a aplicar pela 

Agência e pelos Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  428 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve criar um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar fluxos 

migratórios para e dentro da União. Para o 

efeito, a Agência deve criar um modelo 

comum de análise integrada de riscos, a 

aplicar pela Agência e pelos Estados-

Membros. 

1. A Agência deve criar um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar e prever 

situações, tendências e eventuais desafios 

nas fronteiras externas da União. Para o 

efeito, a Agência deve criar um modelo 

comum de análise integrada de riscos, a 

aplicar pela Agência e pelos Estados-

Membros. 

Or. en 

 

Alteração  429 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve criar um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar fluxos 

migratórios para e dentro da União. Para o 

efeito, a Agência deve criar um modelo 

comum de análise integrada de riscos, a 

aplicar pela Agência e pelos Estados-

Membros. 

1. A Agência deve criar um Centro de 

Análise dos Riscos e Avaliação da 

Vulnerabilidade, com capacidade para 

controlar fluxos migratórios para e dentro 

da União e para realizar avaliações da 

vulnerabilidade, tal como referido no 

artigo 12.º. 
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Or. en 

Justificação 

Para aumentar a eficiência e evitar a duplicação de tarefas, é mais lógico dispor, na 

Agência, de um «Centro» (tal como proposto pela Comissão) responsável pelo 

acompanhamento e pela realização de análises dos riscos, bem como de avaliações da 

vulnerabilidade. 

 

Alteração  430 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve criar um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar fluxos 

migratórios para e dentro da União. Para o 

efeito, a Agência deve criar um modelo 

comum de análise integrada de riscos, a 

aplicar pela Agência e pelos 

Estados-Membros. 

1. A Agência deve criar um centro de 

acompanhamento e de análise dos riscos, 

com capacidade para controlar fluxos 

migratórios para e dentro da União. Para o 

efeito, a Agência deve criar, através de 

uma decisão do conselho de 

administração, um modelo comum de 

análise integrada de riscos, a aplicar pela 

Agência e, no mínimo, pelos 

Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  431 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Agência baseia-se, para a 

elaboração de um modelo de análise 

comum e integrada dos riscos, nas 

análises de riscos da Europol relativas à 

criminalidade transfronteiriça. 
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Or. fr 

 

Alteração  432 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Conselho e à Comissão. 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  433 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Conselho e à Comissão. 

2. O Centro de Análise dos Riscos e 

Avaliação da Vulnerabilidade faz análises 

dos riscos, tanto gerais como específicas, 

que apresenta ao Conselho e à Comissão. 

Para o efeito, deve criar um modelo 

comum de análise integrada de riscos, a 

aplicar pela Agência e pelos 

Estados-Membros. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração está ligada à anterior alteração do artigo 10.º, n.º 1. O seu objetivo é 

clarificar as atribuições do centro. 
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Alteração  434 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Conselho e à Comissão. 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  435 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Conselho e à Comissão. 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  436 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Conselho e à Comissão. 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão. 

Or. en 
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Alteração  437 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Conselho e à Comissão. 

2. A Agência faz análises dos riscos, 

tanto gerais como específicas, que 

apresenta ao Conselho, à Comissão e ao 

Parlamento Europeu. 

Or. en 

 

Alteração  438 

Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

Essas análises de riscos são realizadas, 

eventualmente, em colaboração com as 

outras Agências da União Europeia 

competentes, como a Europol e o 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo (EASO). 
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Or. fr 

 

Alteração  439 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, a proteção dos direitos 

fundamentais, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

Or. en 

 

Alteração  440 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

3. As análises dos riscos preparadas 

pelo Centro devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 
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Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União, 

bem como o respeito dos direitos 

fundamentais. 

Or. en 

 

Alteração  441 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros pertinentes, 

que contribui, direta ou indiretamente, 

para a existência dos fenómenos atrás 

referidos, com vista ao desenvolvimento 

de um mecanismo de alerta precoce que 

analise os fluxos migratórios com destino à 

União. 

Or. fr 

 

Alteração  442 

Ska Keller 
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Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, a proteção dos direitos 

fundamentais, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a introdução 

clandestina de migrantes e o tráfico de 

seres humanos, bem como a situação nos 

países terceiros vizinhos, com vista ao 

desenvolvimento de um mecanismo de 

alerta precoce que analise os fluxos 

migratórios com destino à União. 

Or. en 

 

Alteração  443 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, a proteção dos direitos 

fundamentais, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a introdução 

clandestina de migrantes em situação 
irregular, o tráfico de seres humanos e o 

terrorismo, bem como a situação nos países 

terceiros vizinhos, com vista ao 

desenvolvimento de um mecanismo de 
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alerta precoce que analise os fluxos 

migratórios com destino à União, bem 

como o respeito dos direitos 

fundamentais. A Agência deve divulgar 

publicamente a metodologia e os critérios 

utilizados nas análises dos riscos. 

Or. en 

 

Alteração  444 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras, no âmbito do seu mandato, 

em especial o controlo das fronteiras, o 

regresso, o asilo, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

Or. en 

 

Alteração  445 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 3. As análises dos riscos preparadas 
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pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras; a capacidade de acolhimento 

nas fronteiras externas; a existência de 

mecanismos de identificação, informação 

e encaminhamento das pessoas que 

necessitem de proteção internacional ou 

pretendam requerer essa proteção; o 

regresso; os movimentos secundários de 

nacionais de países terceiros em situação 

irregular na União Europeia, a prevenção 

da introdução clandestina criminosa de 

pessoas, o tráfico de seres humanos e o 

terrorismo, bem como a situação nos países 

terceiros vizinhos, com vista ao 

desenvolvimento de um mecanismo de 

alerta precoce que analise os fluxos 

migratórios com destino à União. 

Or. en 

 

Alteração  446 

Jaromír Štětina 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos e nos 

países de origem e de trânsito da 

migração irregular, com vista ao 

desenvolvimento de um mecanismo de 

alerta precoce que analise os fluxos 
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migratórios com destino à União. 

Or. en 

 

Alteração  447 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise os 

fluxos migratórios com destino à União. 

3. As análises dos riscos preparadas 

pela Agência devem abranger todos os 

aspetos relevantes para a gestão integrada 

das fronteiras e, em especial, o controlo das 

fronteiras, o regresso, os movimentos 

secundários de nacionais de países 

terceiros em situação irregular na União 

Europeia, a prevenção da criminalidade 

transnacional, incluindo a facilitação da 

imigração irregular, o tráfico de seres 

humanos e o terrorismo, bem como a 

situação nos países terceiros vizinhos, com 

vista ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta precoce que analise, 

nomeadamente, os fluxos migratórios com 

destino à União. 

Or. en 

 

Alteração  448 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Agência deve desenvolver e 

divulgar publicamente a metodologia e os 

critérios utilizados nas análises dos riscos. 

Or. en 
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Alteração  449 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Agência deve desenvolver e 

divulgar publicamente a metodologia e os 

critérios utilizados nas análises dos riscos.  

Or. en 

 

Alteração  450 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

fornecer à Agência todas as informações 

necessárias sobre a situação, as tendências 

e as eventuais ameaças nas fronteiras 

externas, bem como em matéria de 

regresso. Os Estados-Membros devem, 

regularmente ou a pedido da Agência, 

prestar à mesma todas as informações 

úteis, tais como dados operacionais e 

estatísticos recolhidos no âmbito da 

aplicação do acervo de Schengen, bem 

como dados e informações da parte de 

análise do quadro relativo à situação 

nacional estabelecido nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013. 

4. Os Estados-Membros devem 

fornecer à Agência todas as informações 

necessárias sobre a situação, as tendências 

e as eventuais ameaças nas fronteiras 

externas, bem como em matéria de 

regresso. Os Estados-Membros 

comprometem-se a prestar, regularmente 

e de forma exaustiva, à  Agência todas as 

informações úteis, tais como dados 

operacionais e estatísticos recolhidos no 

âmbito da aplicação do acervo de 

Schengen, bem como dados e informações 

da parte de análise do quadro relativo à 

situação nacional estabelecido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 1052/2013. 

Or. en 

 

Alteração  451 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 
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Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

fornecer à Agência todas as informações 

necessárias sobre a situação, as tendências 

e as eventuais ameaças nas fronteiras 

externas, bem como em matéria de 

regresso. Os Estados-Membros devem, 

regularmente ou a pedido da Agência, 

prestar à mesma todas as informações 

úteis, tais como dados operacionais e 

estatísticos recolhidos no âmbito da 

aplicação do acervo de Schengen, bem 

como dados e informações da parte de 

análise do quadro relativo à situação 

nacional estabelecido nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013. 

4. Os Estados-Membros devem 

fornecer ao Centro todas as informações 

necessárias sobre a situação, as tendências 

e as eventuais ameaças nas fronteiras 

externas, bem como em matéria de 

regresso. Os Estados-Membros devem, 

regularmente ou a pedido do Centro, 

prestar ao mesmo todas as informações 

úteis, tais como dados operacionais e 

estatísticos recolhidos no âmbito da 

aplicação do acervo de Schengen, bem 

como dados e informações da parte de 

análise do quadro relativo à situação 

nacional estabelecido nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013. 

Or. en 

 

Alteração  452 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

fornecer à Agência todas as informações 

necessárias sobre a situação, as tendências 

e as eventuais ameaças nas fronteiras 

externas, bem como em matéria de 

regresso. Os Estados-Membros devem, 

regularmente ou a pedido da Agência, 

prestar à mesma todas as informações 

úteis, tais como dados operacionais e 

estatísticos recolhidos no âmbito da 

aplicação do acervo de Schengen, bem 

como dados e informações da parte de 

análise do quadro relativo à situação 

4. Os Estados-Membros devem 

fornecer à Agência todas as informações 

necessárias sobre a situação, as tendências 

e as eventuais ameaças relativas à 

criminalidade transfronteiriça, nas 

fronteiras externas, bem como em matéria 

de regresso. Os Estados-Membros devem, 

regularmente ou a pedido da Agência, 

prestar à mesma todas as informações 

úteis, tais como dados operacionais e 

estatísticos recolhidos no âmbito da 

aplicação do acervo de Schengen, bem 

como dados e informações da parte de 
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nacional estabelecido nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013. 

análise do quadro relativo à situação 

nacional estabelecido nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013. 

Or. fr 

 

Alteração  453 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os resultados da análise dos riscos 

devem ser transmitidos ao conselho de 

supervisão e ao conselho de administração. 

5. Os resultados da análise dos riscos 

devem ser transmitidos ao conselho 

consultivo e ao conselho de administração. 

Or. en 

 

Alteração  454 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os resultados da análise dos riscos 

devem ser transmitidos ao conselho de 

supervisão e ao conselho de administração. 

5. Os resultados da análise dos riscos 

devem ser transmitidos ao conselho de 

administração. 

Or. en 

 

Alteração  455 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os resultados da análise dos riscos 5. Os resultados da análise dos riscos 
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devem ser transmitidos ao conselho de 

supervisão e ao conselho de administração. 

devem ser transmitidos ao conselho de 

administração. 

Or. fr 

 

Alteração  456 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem ter em 

consideração os resultados da análise dos 

riscos no planeamento das respetivas 

operações e atividades nas fronteiras 

externas, bem como nas suas atividades 

relacionadas com o regresso. 

6. Os Estados-Membros devem ter em 

consideração os resultados da análise dos 

riscos no planeamento das respetivas 

operações e atividades nas fronteiras 

externas, bem como nas suas atividades 

relacionadas com o regresso. Uma 

intervenção operacional da Agência exige 

a realização de uma avaliação prévia, 

baseada numa grande variedade de 

fontes, para identificar se há riscos de 

violação dos direitos fundamentais ou 

deficiências nos direitos e procedimentos 

civis e penais pertinentes que tornem a 

cooperação incompatível com as 

obrigações jurídicas, designadamente 

para garantir a proteção contra a 

repulsão e o direito a uma ação efetiva. 

Or. en 

 

Alteração  457 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem ter em 

consideração os resultados da análise dos 

riscos no planeamento das respetivas 

operações e atividades nas fronteiras 

6. Os Estados-Membros devem ter em 

consideração os resultados da análise dos 

riscos no planeamento das respetivas 

operações e atividades nas fronteiras 
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externas, bem como nas suas atividades 

relacionadas com o regresso. 

externas. 

Or. en 

 

Alteração  458 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem ter em 

consideração os resultados da análise dos 

riscos no planeamento das respetivas 

operações e atividades nas fronteiras 

externas, bem como nas suas atividades 

relacionadas com o regresso. 

6. Os Estados-Membros devem ter em 

consideração os resultados da análise dos 

riscos no planeamento das respetivas 

operações e atividades nas fronteiras 

externas da UE. 

Or. en 

 

Alteração  459 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Agência deve incorporar os 

resultados do modelo comum de análise 

integrada de riscos na elaboração do tronco 

comum de formação dos guardas de 

fronteira e do pessoal que participa em 

operações relacionadas com o regresso. 

7. A Agência deve incorporar os 

resultados do modelo comum de análise 

integrada de riscos na elaboração do tronco 

comum de formação dos guardas de 

fronteira e de outro pessoal ou de peritos 

que participam em operações relacionadas 

com a gestão integrada das fronteiras. 

Or. en 

 

Alteração  460 

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos 
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Proposta de regulamento 

Artigo 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  461 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve assegurar o 

controlo regular da gestão das fronteiras 

externas através de agentes de ligação nos 

Estados-Membros. 

1. A Agência deve assegurar o 

controlo regular da gestão das fronteiras 

externas da UE através de agentes de 

ligação nos Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  462 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve assegurar o 

controlo regular da gestão das fronteiras 

externas através de agentes de ligação nos 

Estados-Membros. 

1. A Agência deve assegurar o 

controlo regular da gestão das fronteiras 

externas através de agentes de ligação nos 

Estados-Membros com fronteiras 

terrestres, marítimas ou aéreas externas. 

Or. en 

 

Alteração  463 

Ska Keller 
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Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve assegurar o 

controlo regular da gestão das fronteiras 

externas através de agentes de ligação nos 

Estados-Membros. 

1. A Agência deve assegurar o 

controlo regular da gestão das fronteiras 

externas através de agentes de ligação em 

todos os Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  464 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve assegurar o 

controlo regular da gestão das fronteiras 

externas através de agentes de ligação nos 

Estados-Membros. 

1. A Agência deve controlar a gestão 

das fronteiras externas, se necessário, 

através de agentes de ligação nos 

Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  465 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve assegurar o 

controlo regular da gestão das fronteiras 

externas através de agentes de ligação nos 

Estados-Membros. 

1. A Agência deve controlar a gestão 

das fronteiras externas, se necessário, 

através de agentes de ligação nos 

Estados-Membros. 

Or. en 
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Justificação 

Os agentes de ligação só devem ser destacados se tal for considerado necessário, em função 

das diferentes situações existentes nos diversos Estados-Membros, com base nas análises dos 

riscos mencionadas no artigo 11.º, n.º 2, do presente regulamento. 

 

Alteração  466 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo nomeia peritos 

de entre o pessoal da Agência, a destacar 

como agentes de ligação. O diretor 

executivo, com base numa análise dos 

riscos e consultado o conselho de 

administração, determina a natureza do 

destacamento, o Estado-Membro para o 

qual o agente de ligação poderá ser 

destacado e a respetiva duração. O diretor 

executivo comunica a nomeação ao 

Estado-Membro em causa e determina, em 

colaboração com esse Estado-Membro, o 

local do destacamento. 

2. O diretor executivo nomeia peritos 

de entre o pessoal da Agência, a destacar 

como agentes de ligação. O diretor 

executivo, com base numa análise dos 

riscos e consultado o conselho de 

administração, determina a natureza do 

destacamento, o Estado-Membro para o 

qual o agente de ligação poderá ser 

destacado e a respetiva duração. O diretor 

executivo comunica a nomeação ao 

Estado-Membro em causa e determina, em 

colaboração com esse Estado-Membro, o 

local do destacamento. Os Estados podem 

livremente recusar, por decisão 

fundamentada notificada à Agência, os 

agentes de ligação destacados no seu 

território. 

Or. fr 

 

Alteração  467 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo nomeia peritos 

de entre o pessoal da Agência, a destacar 

como agentes de ligação. O diretor 

2. O diretor executivo nomeia peritos 

de entre o pessoal da Agência, a destacar 

como agentes de ligação. O diretor 
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executivo, com base numa análise dos 

riscos e consultado o conselho de 

administração, determina a natureza do 

destacamento, o Estado-Membro para o 

qual o agente de ligação poderá ser 

destacado e a respetiva duração. O diretor 

executivo comunica a nomeação ao 

Estado-Membro em causa e determina, em 

colaboração com esse Estado-Membro, o 

local do destacamento. 

executivo, consultado o conselho de 

administração, decide a natureza do 

destacamento, o Estado-Membro para o 

qual o agente de ligação será destacado e a 

respetiva duração. O diretor executivo 

comunica a nomeação ao Estado-Membro 

em causa e determina, em colaboração com 

esse Estado-Membro, o local do 

destacamento. 

Or. en 

 

Alteração  468 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo nomeia peritos 

de entre o pessoal da Agência, a destacar 

como agentes de ligação. O diretor 

executivo, com base numa análise dos 

riscos e consultado o conselho de 

administração, determina a natureza do 

destacamento, o Estado-Membro para o 

qual o agente de ligação poderá ser 

destacado e a respetiva duração. O diretor 

executivo comunica a nomeação ao 

Estado-Membro em causa e determina, em 

colaboração com esse Estado-Membro, o 

local do destacamento. 

2. O conselho de administração 

decide, com base numa análise dos riscos 

e numa proposta do diretor executivo, a 

natureza do destacamento, o Estado-

Membro para o qual o agente de ligação 

poderá ser destacado e a respetiva duração 

e comunica a sua decisão ao Estado-

Membro em causa. O diretor executivo 

consulta o Estado-Membro em causa sobre 

a natureza e a duração do destacamento, 

antes de apresentar a sua proposta, e 

sobre as funções que não estão 

abrangidas pelo artigo 11.º, n.º 3, do 

presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

O Estado-Membro em causa deve ser consultado sobre as modalidades do destacamento, 

incluindo a sua duração. A decisão sobre o destacamento deve ser tomada pelo conselho de 

administração e não unilateralmente pelo diretor executivo. 
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Alteração  469 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os agentes de ligação agem em 

nome da Agência e as suas funções 

consistem em fomentar a cooperação e o 

diálogo entre a Agência e as autoridades 

nacionais responsáveis pela gestão das 

fronteiras, incluindo as guardas costeiras 

na medida em que realizem missões de 

controlo fronteiriço. Os agentes de ligação 

devem, em especial: 

3. Os agentes de ligação agem em 

nome da Agência e as suas funções 

consistem em fomentar a cooperação e o 

diálogo entre a Agência e as autoridades 

nacionais responsáveis pela gestão das 

fronteiras, incluindo as guardas costeiras 

na medida em que realizem missões de 

controlo fronteiriço. Os agentes de ligação 

devem: 

Or. en 

 

Alteração  470 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os agentes de ligação agem em 

nome da Agência e as suas funções 

consistem em fomentar a cooperação e o 

diálogo entre a Agência e as autoridades 

nacionais responsáveis pela gestão das 

fronteiras, incluindo as guardas costeiras 

na medida em que realizem missões de 

controlo fronteiriço. Os agentes de ligação 

devem, em especial: 

3. Os agentes de ligação agem em 

nome da Agência e as suas funções 

consistem em fomentar a cooperação e o 

diálogo entre a Agência e as autoridades 

nacionais responsáveis pela gestão das 

fronteiras e dos regressos, incluindo as 

guardas costeiras na medida em que 

realizem missões de controlo fronteiriço. 

Os agentes de ligação devem, em especial: 

Or. fr 

 

Alteração  471 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea a-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Apoiar a recolha das informações 

exigidas pela Agência para o 

acompanhamento da migração irregular e 

a análise dos riscos mencionados no 

artigo 10.º; 

Or. en 

 

Alteração  472 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Apoiar a recolha das informações 

exigidas pela Agência para a realização da 

avaliação da vulnerabilidade referida no 

artigo 12.º; 

b) Apoiar a recolha das informações 

previstas na legislação pertinente da 

União e exigidas pela Agência para a 

realização da avaliação da vulnerabilidade 

referida no artigo 12.º; 

Or. en 

Justificação 

A recolha de informações deve ser efetuada em função das exigências da legislação 

pertinente da UE. Clarifica-se desta forma de que informações se está a falar. 

 

Alteração  473 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, 

Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Observar e promover a aplicação 

das medidas existentes e futuras de gestão 

das fronteiras externas da União, 
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incluindo em matéria de direitos humanos 

e proteção internacional; 

Or. en 

 

Alteração  474 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Apoiar os Estados-Membros na 

preparação de planos de emergência; 

d) Apoiar, se tal for solicitado pelos 

Estados-Membros, na preparação de planos 

de emergência; 

Or. en 

 

Alteração  475 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) Informar regularmente o diretor 

executivo sobre a situação nas fronteiras 

externas e a capacidade do Estado-Membro 

em causa para lidar eficazmente com essa 

situação; 

e) Informar regularmente o diretor 

executivo e o chefe da autoridade 

nacional competente sobre a situação nas 

fronteiras externas e a capacidade do 

Estado-Membro em causa para lidar 

eficazmente com essa situação; 

Or. en 

 

Alteração  476 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração 

e) Informar regularmente o diretor 

executivo sobre a situação nas fronteiras 

externas e a capacidade do Estado-Membro 

em causa para lidar eficazmente com essa 

situação; 

e) Informar regularmente o diretor 

executivo sobre a situação nas fronteiras 

externas e a capacidade do Estado-Membro 

em causa para lidar eficazmente com essa 

situação, bem como sobre a execução das 

operações de regresso aos países terceiros 

pertinentes e, se essas informações 

suscitarem preocupações relevantes 

relativamente a algum destes aspetos para 

o Estado-Membro em causa, este deve ser 

informado sem demora pelo diretor 

executivo. 

Or. en 

Justificação 

É importante que o Estado-Membro em causa seja informado do conteúdo das informações, 

uma vez que pode haver motivos de preocupação para esse Estado-Membro. Deste modo, o 

Estado-Membro envolvido pode começar a tomar as medidas corretivas necessárias. Desta 

forma, a transparência será igualmente assegurada. 

 

Alteração  477 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) Acompanhar as medidas adotadas 

por um Estado-Membro relativamente a 

uma situação que exija a intervenção 

urgente nas fronteiras externas, tal como 

referido no artigo 18.º. 

f) Acompanhar as medidas adotadas 

por um Estado-Membro relativamente a 

uma situação que exija a intervenção 

urgente nas fronteiras externas. 

Or. en 

 

Alteração  478 

Ana Gomes 
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Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-A) Participar regularmente em 

missões de observação direta em locais 

relevantes da fronteira; 

Or. en 

 

Alteração  479 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – alínea f-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-B) Desenvolver relações e 

plataformas de diálogo com os 

representantes e as organizações da 

sociedade civil. 

Or. en 

 

Alteração  480 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Para efeitos do n.º 3, o agente de 

ligação deve, nomeadamente: 

4. Para efeitos do n.º 3, o agente de 

ligação deve, em conformidade com as 

regras nacionais e da UE em matéria de 

segurança e proteção de dados: 

Or. en 

 

Alteração  481 

Carlos Coelho, Barbara Matera 
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Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Para efeitos do n.º 3, o agente de 

ligação deve, nomeadamente: 

4. Para efeitos do n.º 3, o agente de 

ligação deve: 

Or. en 

 

Alteração  482 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ter acesso ilimitado ao centro de 

coordenação nacional e ao quadro de 

situação nacional estabelecido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

a) Ter acesso ao centro de 

coordenação nacional e ao quadro de 

situação nacional estabelecido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

Or. en 

 

Alteração  483 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ter acesso ilimitado ao centro de 

coordenação nacional e ao quadro de 

situação nacional estabelecido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

a) Receber informações do centro de 

coordenação nacional com a autorização 

do coordenador nacional do Estado-

Membro em causa; 

Or. en 

 

Alteração  484 

Miriam Dalli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ter acesso ilimitado ao centro de 

coordenação nacional e ao quadro de 

situação nacional estabelecido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

a) Receber informações do centro de 

coordenação nacional e do quadro de 

situação nacional estabelecido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

Or. en 

 

Alteração  485 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ter acesso ilimitado ao centro de 

coordenação nacional e ao quadro de 

situação nacional estabelecido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

a) Ter acesso ao centro de 

coordenação nacional e ao quadro de 

situação nacional estabelecido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

Or. en 

 

Alteração  486 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ter acesso ilimitado ao centro de 

coordenação nacional e quadro de 

situação nacional estabelecido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

a) Ter acesso ao quadro de situação 

nacional estabelecido nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013; 

Or. en 
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Alteração  487 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Ter acesso a sistemas de 

informação europeus e nacionais 

disponíveis no centro de coordenação 

nacional, desde que cumpra as regras 

nacionais e da UE em matéria de 

segurança e proteção de dados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  488 

Carlos Coelho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Ter acesso a sistemas de 

informação europeus e nacionais 

disponíveis no centro de coordenação 

nacional, desde que cumpra as regras 

nacionais e da UE em matéria de 

segurança e proteção de dados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  489 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Ter acesso a sistemas de 

informação europeus e nacionais 

disponíveis no centro de coordenação 

Suprimido 



 

AM\1092760PT.doc 71/148 PE582.070v01-00 

 PT 

nacional, desde que cumpra as regras 

nacionais e da UE em matéria de 

segurança e proteção de dados; 

Or. en 

 

Alteração  490 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Ter acesso a sistemas de 

informação europeus e nacionais 

disponíveis no centro de coordenação 

nacional, desde que cumpra as regras 

nacionais e da UE em matéria de segurança 

e proteção de dados; 

b) Ter acesso, sempre que necessário, 

a sistemas de informação europeus 

disponíveis no centro de coordenação 

nacional, desde que cumpra as regras 

nacionais e da UE em matéria de segurança 

e proteção de dados; 

Or. en 

 

Alteração  491 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 4 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Manter contactos regulares com as 

autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras, incluindo as guardas 

costeiras na medida em que realizem 

missões de controlo fronteiriço, 

informando o chefe do centro de 

coordenação nacional. 

c) Manter contactos regulares com as 

autoridades nacionais responsáveis pela 

gestão das fronteiras, incluindo as guardas 

costeiras na medida em que realizem 

missões de controlo fronteiriço, 

informando um ponto de contacto 

designado pelo Estado-Membro em causa. 

Or. en 

Justificação 

O agente de ligação deve ter direito a receber informações e não um acesso direto ao centro 
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de coordenação nacional e aos sistemas pertinentes. Estão aqui em causa questões práticas 

bem como de confidencialidade, caso o centro de coordenação nacional também contenha 

outros sistemas. 

 

Alteração  492 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O relatório do agente de ligação 

deve fazer parte da avaliação da 

vulnerabilidade referida no artigo 12.º. 

5. O relatório do agente de ligação 

deve fazer parte da avaliação da 

vulnerabilidade referida no artigo 12.º. O 

relatório deve ser transmitido ao Estado-

Membro em causa. 

Or. en 

 

Alteração  493 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O relatório do agente de ligação 

deve fazer parte da avaliação da 

vulnerabilidade referida no artigo 12.º. 

5. O relatório final do agente de 

ligação deve ser tomado em consideração 

aquando da elaboração da avaliação da 

vulnerabilidade referida no artigo 12.º. O 

relatório deve ser depois transmitido ao 

Estado-Membro em causa. 

Or. en 

Justificação 

Se o relatório final do agente de ligação for enviado para o Estado-Membro, a transparência 

será assegurada e o Estado-Membro também tomará conhecimento das questões 

identificadas para tomar medidas corretivas imediatas. 
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Alteração  494 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

1. A Agência deve avaliar 

anualmente o equipamento técnico, 

sistemas, capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. Por sua 

própria iniciativa ou a pedido do 

Parlamento Europeu, a Agência pode 

realizar uma atualização de emergência 

em qualquer momento. A avaliação deve 

basear-se nas informações fornecidas pelo 

Estado-Membro e pelo agente de ligação, 

em informações provenientes do Eurosur, 

nomeadamente relativas aos níveis de 

impacto atribuídos aos troços de fronteira 

externa terrestre e marítima de cada 

Estado-Membro, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, e nos 

relatórios e avaliações de operações 

conjuntas, projetos-piloto, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras atividades da 

Agência, bem como em contributos de 

organizações da sociedade civil. 

Or. en 

 

Alteração  495 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

1. O Centro de Análise dos Riscos e 

Avaliação da Vulnerabilidade deve avaliar 

o equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 
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matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

Or. en 

Justificação 

Para aumentar a eficiência e evitar a duplicação de tarefas, é mais lógico dispor, na 

Agência, de um «Centro» (tal como proposto pela Comissão) responsável pelo 

acompanhamento e pela realização de análises dos riscos, bem como de avaliações da 

vulnerabilidade. 

 

Alteração  496 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve ser efetuada em 

cooperação com os Estados-Membros da 

UE e basear-se nas informações fornecidas 

pelo Estado-Membro e pelo agente de 

ligação, em informações provenientes do 

Eurosur, nomeadamente relativas aos 

níveis de impacto atribuídos aos troços de 

fronteira externa terrestre e marítima de 

cada Estado-Membro, em conformidade 
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operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

com o Regulamento (UE) n.º 1052/2013, e 

nos relatórios e avaliações de operações 

conjuntas, projetos-piloto, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras atividades da 

Agência. 

Or. en 

 

Alteração  497 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e, se possível, planos 

de emergência dos Estados-Membros 

necessários para o controlo das fronteiras 

externas. O conselho de administração 

deve aprovar indicadores objetivos com 

base nos quais irá definir prioridades 

quanto aos Estados-Membros a avaliar. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e, se for 

caso disso, pelo agente de ligação, em 

informações provenientes do Eurosur, 

nomeadamente relativas aos níveis de 

impacto atribuídos aos troços de fronteira 

externa terrestre e marítima de cada 

Estado-Membro, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, e nos 

relatórios e avaliações de operações 

conjuntas, projetos-piloto, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras atividades da 

Agência relativas à gestão de fronteiras. 

Or. en 

 

Alteração  498 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 
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Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras, bem 

como os desafios e ameaças com que os 

Estados-Membros estão confrontados na 

gestão efetiva das fronteiras e a sua 

capacidade para lhes dar resposta. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

Or. en 

 

Alteração  499 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Birgit 

Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

1. Com base nas análises dos riscos 

elaboradas nos termos do artigo 10.º, 

n.º 3, o diretor executivo deve propor um 

conjunto de critérios objetivos com base 

nos quais a Agência deve realizar 

avaliações da vulnerabilidade de todos os 

Estados-Membros com fronteiras 

externas. 
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relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

 Antes de propor esse conjunto de critérios 

objetivos, o diretor executivo deve 

consultar e ter em conta a opinião do 

agente para os direitos fundamentais, a 

fim de garantir que os critérios que 

servem de base à avaliação da 

vulnerabilidade refletem a necessidade de 

respeitar os direitos fundamentais, em 

conformidade com o direito da União, em 

todos os aspetos do controlo de fronteiras. 

 Essa avaliação da vulnerabilidade deve 

procurar avaliar as infraestruturas 

disponíveis (incluindo a capacidade de 

acolhimento), equipamento técnico, 

sistemas, capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros no 

contexto do controlo de fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão não estabelece qualquer ligação entre a análise dos riscos realizada 

nos termos do artigo 10.º e a avaliação da vulnerabilidade realizada ao abrigo do artigo 12.º. 

A avaliação da vulnerabilidade deve ser baseada em critérios objetivos. É natural que esses 

critérios se baseiem nos riscos existentes nas fronteiras externas determinados pela Agência. 

Esses critérios devem assegurar, nomeadamente, que, na avaliação da vulnerabilidade 
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existente numa fronteira dos Estados-Membros, se tem em conta a capacidade de os Estados-

-Membros respeitarem os direitos fundamentais, em conformidade com o direito da União, ao 

efetuarem o controlo de fronteiras. 

 

Alteração  500 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos, preparação e planos 

de emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve utilizar critérios objetivos 

definidos pelo conselho de administração 

e basear-se nas informações fornecidas 

pelo Estado-Membro e pelo agente de 

ligação, em informações provenientes do 

EUROSUR, nomeadamente relativas aos 

níveis de impacto atribuídos aos troços de 

fronteira externa terrestre e marítima de 

cada Estado-Membro, em conformidade 

com o Regulamento (UE) n.º 1052/2013, e 

nos relatórios e avaliações de operações 

conjuntas, projetos-piloto, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras atividades da 

Agência. 

Or. en 

 

Alteração  501 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 
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emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras e o 

respeito dos direitos fundamentais nesse 

âmbito. A avaliação deve basear-se nas 

informações fornecidas pelo Estado-

Membro e pelo agente de ligação, em 

informações provenientes do Eurosur, 

nomeadamente relativas aos níveis de 

impacto atribuídos aos troços de fronteira 

externa terrestre e marítima de cada 

Estado-Membro, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, e nos 

relatórios e avaliações de operações 

conjuntas, projetos-piloto, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras atividades da 

Agência. 

Or. en 

 

Alteração  502 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

1. A título de medida preventiva, a 

Agência deve avaliar o equipamento 

técnico, sistemas, capacidades, recursos e 

planos de emergência dos Estados-

Membros em matéria de controlo das 

fronteiras. A avaliação deve utilizar 

critérios objetivos definidos pelo conselho 

de administração e basear-se nas 

informações fornecidas pelo Estado-

Membro e pelo agente de ligação, em 

informações provenientes do Eurosur, 

nomeadamente relativas aos níveis de 

impacto atribuídos aos troços de fronteira 

externa terrestre e marítima de cada 

Estado-Membro, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, e nos 

relatórios e avaliações de operações 

conjuntas, projetos-piloto, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras atividades da 
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Agência. 

Or. en 

 

Alteração  503 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras. A 

avaliação deve basear-se nas informações 

fornecidas pelo Estado-Membro e pelo 

agente de ligação, em informações 

provenientes do Eurosur, nomeadamente 

relativas aos níveis de impacto atribuídos 

aos troços de fronteira externa terrestre e 

marítima de cada Estado-Membro, em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1052/2013, e nos relatórios e avaliações de 

operações conjuntas, projetos-piloto, 

intervenções rápidas nas fronteiras e outras 

atividades da Agência. 

1. A Agência deve avaliar o 

equipamento técnico, sistemas, 

capacidades, recursos e planos de 

emergência dos Estados-Membros em 

matéria de controlo das fronteiras e o 

respeito dos direitos fundamentais nesse 

âmbito. A avaliação deve basear-se nas 

informações fornecidas pelo Estado-

Membro e pelo agente de ligação, em 

informações provenientes do Eurosur, 

nomeadamente relativas aos níveis de 

impacto atribuídos aos troços de fronteira 

externa terrestre e marítima de cada 

Estado-Membro, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, e nos 

relatórios e avaliações de operações 

conjuntas, projetos-piloto, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras atividades da 

Agência. 

Or. en 

 

Alteração  504 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A avaliação da vulnerabilidade 

deve basear-se em critérios objetivos. 

Estes devem ser determinados pelo 
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conselho de administração. 

Or. en 

 

Alteração  505 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. A avaliação do respeito dos 

direitos fundamentais deve incluir a 

presença e a eficácia dos instrumentos 

existentes para assegurar a proteção e o 

salvamento de vidas dos refugiados e 

migrantes, o acesso a informações e a 

assistência jurídica de boa qualidade, o 

encaminhamento para os procedimentos 

pertinentes e o acesso a vias de recurso 

efetivas, para as pessoas que chegam à 

fronteira. A metodologia para este aspeto 

da avaliação da vulnerabilidade deve ser 

estabelecida em concertação com o agente 

para os direitos fundamentais e o fórum 

consultivo, bem como outras agências da 

UE pertinentes, como o Gabinete 

Europeu de Apoio em matéria de Asilo e a 

Agência dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  506 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

no que respeita ao equipamento técnico e 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

necessárias para a avaliação da 
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aos recursos humanos e financeiros 

disponíveis a nível nacional para efetuar o 

controlo das fronteiras, devendo 

igualmente apresentar os seus planos de 

emergência. 

vulnerabilidade, em especial no que 

respeita ao estado de funcionamento de 

todos os procedimentos na fronteira, ao 

equipamento técnico e aos recursos 

humanos e financeiros disponíveis a nível 

nacional para efetuar o controlo das 

fronteiras, devendo igualmente apresentar 

os seus planos de emergência. 

Or. en 

 

Alteração  507 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

no que respeita ao equipamento técnico e 

aos recursos humanos e financeiros 

disponíveis a nível nacional para efetuar o 

controlo das fronteiras, devendo 

igualmente apresentar os seus planos de 

emergência. 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

no que respeita ao equipamento técnico e 

aos recursos humanos e, na medida do 

possível, financeiros disponíveis a nível 

nacional para efetuar o controlo das 

fronteiras, devendo igualmente fornecer 

informações sobre os seus planos de 

emergência em matéria de gestão das 

fronteiras. 

Or. en 

Justificação 

No caso dos Estados-Membros em que o controlo de fronteiras é uma de várias funções 

desempenhadas por uma entidade, será difícil indicar os recursos financeiros disponíveis 

para o controlo de fronteiras. 

 

Alteração  508 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

no que respeita ao equipamento técnico e 

aos recursos humanos e financeiros 

disponíveis a nível nacional para efetuar o 

controlo das fronteiras, devendo 

igualmente apresentar os seus planos de 

emergência. 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

necessárias para a avaliação da 

vulnerabilidade, em especial no que 

respeita ao estado de funcionamento de 

todos os procedimentos na fronteira, em 

conformidade com o capítulo II da 

Diretiva 2013/32/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, ao equipamento 

técnico e aos recursos humanos e 

financeiros disponíveis a nível nacional 

para efetuar o controlo das fronteiras, 

devendo igualmente apresentar os seus 

planos de emergência. 

Or. en 

 

Alteração  509 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

no que respeita ao equipamento técnico e 

aos recursos humanos e financeiros 

disponíveis a nível nacional para efetuar o 

controlo das fronteiras, devendo 

igualmente apresentar os seus planos de 

emergência. 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

no que respeita às infraestruturas, ao 

equipamento técnico e aos recursos 

humanos e financeiros disponíveis a nível 

nacional para efetuar o controlo das 

fronteiras, devendo igualmente apresentar 

os seus planos de emergência. 

Or. en 

 

Alteração  510 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

no que respeita ao equipamento técnico e 

aos recursos humanos e financeiros 

disponíveis a nível nacional para efetuar o 

controlo das fronteiras, devendo 

igualmente apresentar os seus planos de 

emergência. 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar informações 

no que respeita ao equipamento técnico e 

aos recursos humanos e financeiros 

disponíveis a nível nacional para efetuar o 

controlo das fronteiras externas. 

Or. en 

 

Alteração  511 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido da Agência, comunicar 

informações no que respeita ao 

equipamento técnico e aos recursos 

humanos e financeiros disponíveis a nível 

nacional para efetuar o controlo das 

fronteiras, devendo igualmente apresentar 

os seus planos de emergência. 

2. Os Estados-Membros devem, a 

pedido do Centro, comunicar informações 

no que respeita ao equipamento técnico e 

aos recursos humanos e financeiros 

disponíveis a nível nacional para efetuar o 

controlo das fronteiras, devendo 

igualmente apresentar os seus planos de 

emergência. 

Or. en 

 

Alteração  512 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 
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avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. Esta 

avaliação em nada prejudica o mecanismo 

de avaliação de Schengen. 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes 

para a ordem pública e a segurança 

interna da UE, bem como avaliar a sua 

capacidade para contribuir para a reserva 

de intervenção rápida referida no artigo 

19.º, n.º 5, tendo simultaneamente em 

conta as suas necessidades nacionais. 

Esta avaliação em nada prejudica o 

mecanismo de avaliação de Schengen. 

Or. en 

 

Alteração  513 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como para avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. Esta 

avaliação  em nada prejudica  o 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuros; a sua capacidade para 

gerir com humanidade e pleno respeito 

dos direitos fundamentais a chegada de 

um grande número de pessoas, muitas das 

quais poderão necessitar de proteção 

internacional; a disponibilidade de 

pessoal com qualificações e formação 

adequadas; a existência de mecanismos 

de cooperação com as agências 

pertinentes da União, as organizações 

internacionais e a sociedade civil; e para 

identificar, especialmente no que se refere 
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mecanismo de avaliação de Schengen. aos Estados-Membros que enfrentam 

pressões específicas e desproporcionadas, 

eventuais consequências imediatas nas 

fronteiras externas e consequências 

subsequentes no funcionamento do espaço 

Schengen, bem como avaliar a sua 

capacidade para contribuir para a reserva 

de intervenção rápida referida no artigo 

19.º, n.º 5. A avaliação da vulnerabilidade 

em nada deve prejudicar o mecanismo de 

avaliação de Schengen. 

Or. en 

Justificação 

A avaliação da vulnerabilidade também deve analisar a capacidade dos Estados-Membros 

para gerirem com humanidade um grande número de pessoas que necessitem de proteção 

internacional ou pretendam requerer tal proteção, a existência de pessoal com formação e a 

existência, ou não, de mecanismos de cooperação com outros organismos que possam estar a 

operar nas fronteiras externas. 

 

Alteração  514 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. Esta 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen e para 

a segurança interna da União Europeia, 

bem como avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 
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avaliação em nada prejudica o mecanismo 

de avaliação de Schengen. 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. Esta 

avaliação em nada prejudica o mecanismo 

de avaliação de Schengen. 

Or. en 

 

Alteração  515 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. Esta 

avaliação em nada prejudica o mecanismo 

de avaliação de Schengen. 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar preventivamente a capacidade e o 

estado de preparação dos Estados-

Membros para enfrentarem desafios, 

incluindo atuais e futuras ameaças e 

pressões nas fronteiras externas, para 

identificar, especialmente no que se refere 

aos Estados-Membros que enfrentam 

pressões específicas e desproporcionadas, 

eventuais consequências imediatas nas 

fronteiras externas e consequências 

subsequentes no funcionamento do espaço 

Schengen, bem como avaliar a sua 

capacidade para contribuir para a reserva 

de intervenção rápida referida no artigo 

19.º, n.º 5. Em caso de eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, esta 

avaliação deve ter em conta e em nada 

prejudica o mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

Or. en 

 

Alteração  516 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
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Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. Esta 

avaliação em nada prejudica o mecanismo 

de avaliação de Schengen. 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir ao Centro 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. A 

avaliação também se destina a avaliar a 

capacidade de os Estados-Membros 

respeitarem os direitos fundamentais 

nessas situações. Esta avaliação em nada 

prejudica o mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

Or. en 

 

Alteração  517 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 
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específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. Esta 

avaliação em nada prejudica o mecanismo 

de avaliação de Schengen. 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas, bem como avaliar a sua 

capacidade para contribuir para a reserva 

de intervenção rápida referida no artigo 

19.º, n.º 5. Esta avaliação em nada 

prejudica o mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

Or. en 

 

Alteração  518 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas e consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. Esta 

avaliação em nada prejudica o mecanismo 

de avaliação de Schengen. 

3. O objetivo da avaliação da 

vulnerabilidade é permitir à Agência 

avaliar a capacidade e o estado de 

preparação dos Estados-Membros para 

enfrentarem eventuais desafios, incluindo 

atuais e futuras ameaças e pressões nas 

fronteiras externas, para identificar, 

especialmente no que se refere aos 

Estados-Membros que enfrentam pressões 

específicas e desproporcionadas, eventuais 

consequências imediatas nas fronteiras 

externas, incluindo o bom funcionamento 

dos transportes, da logística e das ligações 

de infraestrutura transfronteiras, e 

consequências subsequentes no 

funcionamento do espaço Schengen, bem 

como avaliar a sua capacidade para 

contribuir para a reserva de intervenção 

rápida referida no artigo 19.º, n.º 5. Esta 

avaliação em nada prejudica o mecanismo 

de avaliação de Schengen. 

Or. en 
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Alteração  519 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros podem 

apresentar observações por escrito 

destinadas à avaliação da vulnerabilidade, 

se assim o entenderem; essas observações 

deverão figurar em anexo à avaliação da 

vulnerabilidade. 

Or. en 

 

Alteração  520 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

conselho de supervisão, o qual deve 

aconselhar o diretor executivo sobre as 

medidas a tomar pelos Estados-Membros 

com base nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade e tendo em consideração a 

análise dos riscos da Agência e os 

resultados do mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos aos 

Estados-Membros envolvidos, que podem 

comentar esses resultados. O diretor 

executivo recomenda então as medidas a 

tomar pelos Estados-Membros com base 

nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade e tendo em consideração a 

análise dos riscos da Agência e os 

resultados do mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

Or. fr 

 

Alteração  521 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

conselho de supervisão, o qual deve 

aconselhar o diretor executivo sobre as 

medidas a tomar pelos Estados-Membros 

com base nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade e tendo em consideração a 

análise dos riscos da Agência e os 

resultados do mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

conselho consultivo e ao conselho de 

administração, os quais devem aconselhar 

o diretor executivo sobre as medidas a 

tomar pelos Estados-Membros com base 

nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade e tendo em consideração a 

análise dos riscos do Centro e os resultados 

do mecanismo de avaliação de Schengen. 

Or. en 

 

Alteração  522 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

conselho de supervisão, o qual deve 

aconselhar o diretor executivo sobre as 

medidas a tomar pelos Estados-Membros 

com base nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade e tendo em consideração a 

análise dos riscos da Agência e os 

resultados do mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

conselho de administração, o qual deve 

aconselhar o diretor executivo sobre as 

medidas a tomar pelos Estados-Membros 

com base nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade e tendo em consideração a 

análise dos riscos da Agência e os 

resultados do mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

Or. en 

 

Alteração  523 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

conselho de supervisão, o qual deve 

aconselhar o diretor executivo sobre as 

medidas a tomar pelos Estados-Membros 

com base nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade e tendo em consideração a 

análise dos riscos da Agência e os 

resultados do mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

conselho consultivo, o qual deve 

aconselhar o diretor executivo sobre as 

medidas a tomar pelos Estados-Membros 

com base nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade e tendo em consideração a 

análise dos riscos da Agência e os 

resultados do mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

Or. en 

 

Alteração  524 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

conselho de supervisão, o qual deve 

aconselhar o diretor executivo sobre as 

medidas a tomar pelos Estados-Membros 

com base nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade e tendo em consideração a 

análise dos riscos da Agência e os 

resultados do mecanismo de avaliação de 

Schengen. 

4. Os resultados da avaliação da 

vulnerabilidade, juntamente com as 

observações que os Estados-Membros 

eventualmente apresentem por escrito, 
devem ser transmitidos ao conselho de 

supervisão, o qual deve aconselhar o 

diretor executivo sobre as medidas a tomar 

pelos Estados-Membros com base nos 

resultados da avaliação da vulnerabilidade 

e tendo em consideração a análise dos 

riscos da Agência e os resultados do 

mecanismo de avaliação de Schengen. 

Or. en 

 

Alteração  525 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma decisão que estabeleça as medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro 

em causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o Estado-

Membro e fixa um prazo para a adoção 

das medidas. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  526 

Carlos Coelho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma decisão que estabeleça as medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro 

em causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o Estado-

Membro e fixa um prazo para a adoção 

das medidas. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  527 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma decisão que estabeleça as medidas 

5. O diretor executivo deve propor, 

em estreita ligação com o chefe da 
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corretivas a tomar pelo Estado-Membro em 

causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o Estado-

Membro e fixa um prazo para a adoção das 

medidas. 

autoridade nacional competente, medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro em 

causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União e fixando o prazo 

para a adoção das medidas. 

Or. en 

 

Alteração  528 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma decisão que estabeleça as medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro 

em causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o 

Estado-Membro e fixa um prazo para a 

adoção das medidas. 

5. O diretor executivo deve, 

consultado o Estado-Membro em causa, 

formular uma recomendação que 

estabeleça as medidas a tomar pelo Estado-

Membro em causa, inclusivamente um 

prazo para a adoção das medidas. O 
diretor executivo convida os 

Estados-Membros em causa a tomarem as 
medidas necessárias. 

Or. en 

 

Alteração  529 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma decisão que estabeleça as medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro em 

causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma recomendação que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em causa, inclusivamente 

fazendo uso de recursos previstos em 

instrumentos financeiros da União. 
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Estado-Membro e fixa um prazo para a 

adoção das medidas. 

Or. en 

 

Alteração  530 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma decisão que estabeleça as medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro em 

causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o 

Estado-Membro e fixa um prazo para a 

adoção das medidas. 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma recomendação que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo Estado-

Membro em causa, inclusivamente fazendo 

uso de recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. O procedimento 

deve incluir uma avaliação dos impactos 

dessas medidas nos direitos fundamentais 

e garantir o cumprimento das obrigações 

jurídicas internacionais. 

Or. en 

 

Alteração  531 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma decisão que estabeleça as medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro em 

causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o 

Estado-Membro e fixa um prazo para a 

adoção das medidas. 

5. O diretor executivo, com base na 

avaliação da vulnerabilidade, no 

mecanismo de avaliação de Schengen, em 

especial nas recomendações 

eventualmente adotadas, e na análise de 

riscos da Agência, deve adotar uma 

decisão que estabeleça as medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro em 

causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 
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executivo é vinculativa para o 

Estado-Membro e fixa um prazo para a 

adoção das medidas. 

Or. en 

 

Alteração  532 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma decisão que estabeleça as medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro em 

causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o 

Estado-Membro e fixa um prazo para a 

adoção das medidas. 

5. O diretor executivo deve adotar, 

com base na avaliação da vulnerabilidade 

e tendo em conta a análise dos riscos da 

Agência, uma recomendação que 

estabeleça as medidas corretivas a tomar 

pelo Estado-Membro em causa, 

inclusivamente fazendo uso de recursos 

previstos em instrumentos financeiros da 

União. A recomendação do diretor 

executivo é vinculativa para o 

Estado-Membro e fixa um prazo para a 

adoção das medidas. 

Or. fr 

 

Alteração  533 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O diretor executivo deve adotar 

uma decisão que estabeleça as medidas 

corretivas a tomar pelo Estado-Membro em 

causa, inclusivamente fazendo uso de 

recursos previstos em instrumentos 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o 

5. O diretor executivo, em estreita 

coordenação com o conselho consultivo e 

com o conselho de administração, deve 

adotar uma decisão que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo Estado-

Membro em causa, inclusivamente fazendo 

uso de recursos previstos em instrumentos 
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Estado-Membro e fixa um prazo para a 

adoção das medidas. 

financeiros da União. A decisão do diretor 

executivo é vinculativa para o 

Estado-Membro e fixa um prazo para a 

adoção das medidas. 

 O diretor executivo comunica esta decisão 

à Comissão e ao Parlamento Europeu. 

 Sempre que o Estado-Membro não tome 

as medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. 

Or. en 

 

Alteração  534 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça 

as medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em questão, incluindo o 

prazo para a sua adoção. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  535 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 
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Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça 

as medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em questão, incluindo o 

prazo para a sua adoção. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Esta «etapa» suplementar (que exige uma segunda etapa em que o conselho de administração 

toma uma decisão sobre as medidas corretivas) apenas complica e prolonga 

desnecessariamente o procedimento. 

 

Alteração  536 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em questão, incluindo o 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em questão, incluindo o 
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prazo para a sua adoção. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. 

prazo para a sua adoção. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais no sentido de 

recomendar a exclusão temporária desse 

Estado-Membro do espaço Schengen, nos 

termos do artigo 18.º. 

Or. en 

 

Alteração  537 

Gérard Deprez, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em questão, incluindo o 

prazo para a sua adoção. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em questão, incluindo o 

prazo para a sua adoção. A decisão do 

conselho de administração é vinculativa 

para o Estado-Membro. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. 

Or. fr 

 

Alteração  538 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 
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Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em questão, incluindo o 

prazo para a sua adoção. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em questão, incluindo o 

prazo para a sua adoção. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. O Estado-Membro deve ser 

convidado a participar e a apresentar a 

sua posição em todas as fases do processo. 

Or. en 

 

Alteração  539 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça 

as medidas corretivas a tomar pelo 
Estado-Membro em questão, incluindo o 

prazo para a sua adoção. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tenha em conta as 

recomendações, o diretor executivo 

recomenda ao Estado-Membro em questão 

que inicie e realize operações conjuntas 

ou intervenções rápidas nas fronteiras. 
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Or. en 

 

Alteração  540 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar uma decisão que estabeleça as 

medidas corretivas a tomar pelo 

Estado-Membro em questão, incluindo o 

prazo para a sua adoção. Sempre que 

determinado Estado-Membro não tome as 

medidas dentro do prazo previsto na 

referida decisão, a Comissão pode tomar 

medidas adicionais nos termos do artigo 

18.º. 

6. Sempre que determinado Estado-

Membro não tome as medidas corretivas 

necessárias no prazo fixado, o diretor 

executivo deve remeter a questão para o 

conselho de administração e notificar a 

Comissão. O conselho de administração 

deve adotar recomendações que 

estabeleçam as medidas corretivas a tomar 

pelo Estado-Membro em questão, 

incluindo o prazo para a sua adoção. 

Sempre que determinado Estado-Membro 

não tome as medidas dentro do prazo 

previsto nas recomendações, a Comissão 

pode tomar medidas adicionais nos termos 

do artigo 18.º. 

Or. en 

 

Alteração  541 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que determinado 

Estado-Membro não tome as medidas 

corretivas necessárias no prazo fixado, o 

diretor executivo deve remeter a questão 

para o conselho de administração e 

notificar a Comissão. O conselho de 

administração deve adotar uma decisão que 

estabeleça as medidas corretivas a tomar 

pelo Estado-Membro em questão, 

6. Sempre que determinado 

Estado-Membro não tome as medidas 

corretivas necessárias no prazo fixado, o 

diretor executivo deve remeter a questão 

para o conselho de administração e 

notificar a Comissão. O conselho de 

administração deve adotar uma decisão que 

estabeleça as medidas corretivas a tomar 

pelo Estado-Membro em questão, 
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incluindo o prazo para a sua adoção. 

Sempre que determinado Estado-Membro 

não tome as medidas dentro do prazo 

previsto na referida decisão, a Comissão 

pode tomar medidas adicionais nos termos 

do artigo 18.º. 

incluindo o prazo para a sua adoção. 

Sempre que determinado Estado-Membro 

não tome as medidas dentro do prazo 

previsto na referida decisão, o Conselho 

toma medidas adicionais nos termos do 

artigo 18.º. 

Or. en 

 

Alteração  542 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Os resultados das avaliações da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho 

Europeu. Se um ou mais resultados 

revelarem ameaças para a segurança 

interna de um ou mais Estados-Membros, 

esses resultados deverão ser transmitidos 

de forma estritamente confidencial. 

Or. en 

 

Alteração  543 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Os critérios e resultados das 

avaliações da vulnerabilidade devem ser 

transmitidos ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

Or. en 
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Alteração  544 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Os resultados das avaliações da 

vulnerabilidade devem ser transmitidos ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

Sujeitos a pedido por um Estado-Membro 

em virtude da sensibilidade das 

informações neles contidas, tais 

documentos podem ser objeto das 

disposições do anexo VII do Regimento 

do Parlamento Europeu com base no 

artigo 4.º do Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 30 de maio de 2001, 

relativo ao acesso do público aos 

documentos do Parlamento Europeu, do 

Conselho e da Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  545 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Capítulo II – secção 3 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Gestão das Fronteiras Externas  Gestão das Fronteiras Externas da UE 

Or. en 

 

Alteração  546 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar a assistência da Agência na 

execução das suas obrigações em matéria 

de controlo das fronteiras externas. A 

Agência executa igualmente as medidas 

referidas no artigo 18.º. 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar a assistência da Agência na 

execução das suas obrigações em matéria 

de controlo das fronteiras externas e de 

proteção e salvamento de vidas dos 

migrantes e refugiados. A Agência 

executa igualmente as medidas referidas no 

artigo 18.º. 

Or. en 

 

Alteração  547 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar a assistência da Agência na 

execução das suas obrigações em matéria 

de controlo das fronteiras externas. A 

Agência executa igualmente as medidas 

referidas no artigo 18.º. 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar a assistência da Agência na 

execução das suas obrigações em matéria 

de controlo das fronteiras externas. 

Or. en 

 

Alteração  548 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar a assistência da Agência na 

execução das suas obrigações em matéria 

de controlo das fronteiras externas. A 

Agência executa igualmente as medidas 

referidas no artigo 18.º. 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar a assistência da Agência na 

execução do controlo das suas fronteiras 

externas da UE. 
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Or. en 

 

Alteração  549 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar a assistência da Agência na 

execução das suas obrigações em matéria 

de controlo das fronteiras externas. A 

Agência executa igualmente as medidas 

referidas no artigo 18.º. 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar a assistência da Agência na 

execução das suas obrigações em matéria 

de controlo das fronteiras externas. A 

Agência executa igualmente, com o 

consentimento do Estado-Membro em 

causa, as medidas referidas no artigo 18.º. 

Or. en 

 

Alteração  550 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Uma intervenção operacional da 

Agência exige a realização de uma 

avaliação prévia, baseada numa grande 

variedade de fontes, para identificar se há 

riscos de violação dos direitos 

fundamentais ou deficiências nos direitos 

e procedimentos civis e penais pertinentes 

que tornem a cooperação incompatível 

com as obrigações jurídicas, 

designadamente para garantir a proteção 

contra a repulsão e o direito a uma ação 

efetiva. 

Or. en 
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Alteração  551 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência organiza a assistência 

operacional e técnica necessária ao Estado-

Membro de acolhimento e pode tomar uma 

ou mais das seguintes medidas: 

2. A Agência organiza a assistência 

operacional e técnica necessária ao Estado-

Membro de acolhimento e, em 

conformidade com o direito da UE e 

internacional pertinente, incluindo o 

princípio de não repulsão, pode tomar 

uma ou mais das seguintes medidas: 

Or. en 

Justificação 

É importante afirmar claramente que todas as ações da Agência nas fronteiras externas 

devem cumprir o direito da União e internacional pertinente, incluindo o princípio de não 

repulsão. 

 

Alteração  552 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência organiza a assistência 

operacional e técnica necessária ao 

Estado-Membro de acolhimento e pode 

tomar uma ou mais das seguintes medidas: 

2. A Agência, em concertação com o 

Estado-Membro requerente e após uma 

análise minuciosa dos riscos, organiza a 

assistência operacional e técnica necessária 

ao Estado-Membro de acolhimento a qual 

pode incluir uma ou mais das seguintes 

medidas: 

Or. en 

 



 

AM\1092760PT.doc 107/148 PE582.070v01-00 

 PT 

Alteração  553 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Coordenar atividades relativas a um 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, 

incluindo operações conjuntas com países 

terceiros vizinhos; 

c) Coordenar atividades relativas a um 

ou mais Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  554 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Coordenar atividades relativas a um 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos; 

c) Coordenar atividades relativas a um 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos e operações que ajudem a 

assegurar e a permitir um transporte, uma 

logística e ligações de infraestruturas 

eficazes através das fronteiras externas; 

Or. en 

 

Alteração  555 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Coordenar atividades relativas a um c) Coordenar atividades relativas a um 



 

PE582.070v01-00 108/148 AM\1092760PT.doc 

PT 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos; 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos que partilhem uma fronteira 

terrestre comum com um ou mais 

Estados-Membros e que tenham 

ratificado e apliquem cabalmente a 

Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem e a Convenção relativa ao 

Estatuto dos Refugiados, de 1951, e o seu 

Protocolo de 1967; 

Or. en 

 

Alteração  556 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Coordenar atividades relativas a um 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos; 

c) Coordenar atividades relativas a um 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos que tenham ratificado e 

apliquem cabalmente a Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem e a 

Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, de 1951, e o seu Protocolo de 

1967; 

Or. en 

 

Alteração  557 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Destacar equipas europeias de d) Destacar equipas europeias de 
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guardas costeiros e de fronteira no âmbito 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios nas zonas dos centros de 

registo; 

guardas costeiros e de fronteira no âmbito 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios nas zonas dos centros de 

registo para realizar operações de 

regresso; 

Or. en 

 

Alteração  558 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Destacar e coordenar operações 

conjuntas de busca e salvamento de 

pessoas em perigo no mar; 

Or. en 

Justificação 

Após os recentes eventos no Mediterrâneo e a dramática perda de vidas, é evidente que a 

nova FRONTEX / EBCG também deve concentrar esforços nas operações de busca e 

salvamento no mar. Importa que isto seja claramente especificado em alíneas e 

considerandos específicos. 

 

Alteração  559 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência deve financiar ou 

cofinanciar as atividades referidas no n.º 2 

através de subvenções inscritas no seu 

orçamento, nos termos das disposições 

financeiras que lhe são aplicáveis. 

3. A Agência deve financiar ou 

cofinanciar as atividades referidas no n.º 2 

através do seu orçamento, nos termos das 

disposições financeiras que lhe são 

aplicáveis. 
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Or. en 

 

Alteração  560 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência deve financiar ou 

cofinanciar as atividades referidas no n.º 2 

através de subvenções inscritas no seu 

orçamento, nos termos das disposições 

financeiras que lhe são aplicáveis. 

3. A Agência deve financiar ou 

cofinanciar as atividades referidas no n.º 2 

através de subvenções inscritas no seu 

orçamento, nos termos das disposições 

financeiras que lhe são aplicáveis. Caso as 

necessidades de financiamento aumentem 

devido a uma situação de pressão 

migratória nas fronteiras externas, a 

Agência deve informar atempadamente a 

Comissão, o Conselho e o Parlamento. 

Or. en 

 

Alteração  561 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Uma intervenção operacional da 

Agência exige a realização de uma 

avaliação prévia, baseada numa grande 

variedade de fontes, para identificar se há 

riscos de violação dos direitos 

fundamentais ou deficiências nos direitos 

e procedimentos civis e penais pertinentes 

que tornem a cooperação incompatível 

com as obrigações jurídicas, 

designadamente para garantir a proteção 

contra a repulsão e o direito a uma ação 

efetiva. 

Or. en 
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Alteração  562 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Lançamento de operações conjuntas e 

intervenções rápidas nas fronteiras 

externas 

Lançamento de operações conjuntas nas 

fronteiras externas 

Or. en 

 

Alteração  563 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar à Agência que lance operações 

conjuntas destinadas a fazer face a 

eventuais desafios, incluindo atuais ou 

futuras ameaças nas fronteiras externas 

resultantes da imigração irregular ou da 

criminalidade transnacional, ou que preste 

assistência técnica e operacional reforçada 

na execução das suas obrigações em 

matéria de controlo das fronteiras externas. 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar à Agência que lance operações 

conjuntas destinadas a fazer face a 

eventuais desafios, incluindo atuais ou 

futuras ameaças nas fronteiras externas 

resultantes da migração irregular ou da 

criminalidade transnacional, ou que preste 

assistência técnica e operacional reforçada 

na execução das suas obrigações em 

matéria de controlo das fronteiras externas. 

Or. en 

 

Alteração  564 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar à Agência que lance operações 

conjuntas destinadas a fazer face a 

eventuais desafios, incluindo atuais ou 

futuras ameaças nas fronteiras externas 

resultantes da imigração irregular ou da 

criminalidade transnacional, ou que 

preste assistência técnica e operacional 

reforçada na execução das suas obrigações 

em matéria de controlo das fronteiras 

externas. 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar à Agência que lance operações 

conjuntas destinadas a fazer face a 

eventuais desafios, incluindo atuais ou 

futuras ameaças nas fronteiras externas, ou 

que preste assistência técnica e operacional 

reforçada na execução das suas obrigações 

em matéria de controlo das fronteiras 

externas. 

Or. en 

 

Alteração  565 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar à Agência que lance operações 

conjuntas destinadas a fazer face a 

problemas iminentes, incluindo atuais ou 

futuras ameaças nas fronteiras externas 

devidas à imigração irregular ou à 
criminalidade transnacional, ou que preste 

assistência técnica e operacional reforçada 

na execução das suas obrigações em 

matéria de controlo das fronteiras externas. 

1. Os Estados-Membros podem 

solicitar à Agência que lance operações 

conjuntas destinadas a fazer face a 

problemáticas urgentes, incluindo 

migração irregular, as ameaças, reais ou 

presumíveis, nas fronteiras externas e a 

criminalidade transnacional, ou que preste 

assistência técnica e operacional reforçada 

na execução das suas obrigações em 

matéria de controlo das fronteiras externas. 

Or. it 

Alteração  566 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. A pedido de um Estado-Membro 

confrontado com pressões específicas e 

desproporcionadas, especialmente a 

chegada a determinados pontos das 

fronteiras externas de um elevado número 

de nacionais de países terceiros que 

tentam entrar ilegalmente no território 

desse Estado-Membro, a Agência pode 

decidir realizar uma intervenção rápida 

nas fronteiras, por período limitado, no 

território desse Estado-Membro de 

acolhimento. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O artigo 16.º da proposta de regulamento refere-se às intervenções rápidas. A presente 

disposição é acrescentada a esse artigo. 

 

Alteração  567 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A pedido de um Estado-Membro 

confrontado com pressões específicas e 

desproporcionadas, especialmente a 

chegada a determinados pontos das 

fronteiras externas de um elevado número 

de nacionais de países terceiros que tentam 

entrar ilegalmente, no território desse 

Estado-Membro, a Agência pode decidir 

realizar uma intervenção rápida nas 

fronteiras, por período limitado, no 

território desse Estado-Membro de 

acolhimento. 

2. A pedido de um Estado-Membro 

confrontado com pressões específicas e 

desproporcionadas, especialmente a 

chegada a determinados pontos das 

fronteiras externas de um elevado número 

de nacionais de países terceiros que tentam 

entrar irregularmente ou arriscando a 

vida no mar, no território desse Estado-

Membro, a Agência pode decidir realizar 

uma intervenção rápida nas fronteiras, por 

período limitado, no território desse 

Estado-Membro de acolhimento. 

Or. en 
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Alteração  568 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo avalia, aprova e 

coordena propostas de operações conjuntas 

apresentadas pelos Estados-Membros. As 

operações conjuntas e as intervenções 

rápidas nas fronteiras devem ser precedidas 

de uma análise dos riscos, fiável e 

atualizada, de modo a permitir que a 

Agência defina uma ordem de prioridades 

no que respeita às propostas de operações 

conjuntas e de intervenções rápidas nas 

fronteiras, tendo em conta o nível de 

impacto atribuído aos troços de fronteira 

externa nos termos do Regulamento (UE) 

n.º 1052/2013 e a disponibilidade de 

recursos. 

3. O diretor executivo avalia, aprova e 

coordena propostas de operações conjuntas 

e de intervenções rápidas nas fronteiras 
apresentadas pelos Estados-Membros. O 

diretor executivo deve comunicar por 

escrito a decisão tomada, tanto aos 

Estados-Membros em causa como ao 

conselho de administração. As operações 

conjuntas e as intervenções rápidas nas 

fronteiras devem ser precedidas de uma 

análise dos riscos, fiável e atualizada, de 

modo a permitir que a Agência defina uma 

ordem de prioridades no que respeita às 

propostas de operações conjuntas e de 

intervenções rápidas nas fronteiras, tendo 

em conta o nível de impacto atribuído aos 

troços de fronteira externa nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013 e a 

disponibilidade de recursos. 

Or. fr 

 

Alteração  569 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo avalia, aprova e 

coordena propostas de operações conjuntas 

apresentadas pelos Estados-Membros. As 

operações conjuntas e as intervenções 

rápidas nas fronteiras devem ser 

precedidas de uma análise dos riscos, fiável 

e atualizada, de modo a permitir que a 

3. O diretor executivo avalia, aprova e 

coordena propostas de operações conjuntas 

apresentadas pelos Estados-Membros. As 

operações conjuntas devem ser precedidas 

de uma análise dos riscos, fiável e 

atualizada, de modo a permitir que a 

Agência defina uma ordem de prioridades 
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Agência defina uma ordem de prioridades 

no que respeita às propostas de operações 

conjuntas e de intervenções rápidas nas 

fronteiras, tendo em conta o nível de 

impacto atribuído aos troços de fronteira 

externa nos termos do Regulamento (UE) 

n.º 1052/2013 e a disponibilidade de 

recursos. 

no que respeita às propostas de operações 

conjuntas, tendo em conta o nível de 

impacto atribuído aos troços de fronteira 

externa nos termos do Regulamento (UE) 

n.º 1052/2013 e a disponibilidade de 

recursos. 

Or. en 

 

Alteração  570 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros podem 

contestar junto do conselho de 

administração uma decisão negativa do 

diretor executivo relativa ao lançamento 

de uma operação conjunta ou de uma 

intervenção rápida nas fronteiras. 

Or. fr 

Justificação 

Nos termos do artigo 61.º, alínea h), o conselho de administração exerce a sua competência 

disciplinar sobre o diretor executivo e, em concertação com este, sobre o diretor executivo 

adjunto; 

 

Alteração  571 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O diretor executivo, após parecer 

do conselho de supervisão com base nos 

4. O diretor executivo recomenda ao 

Estado Membro em causa, com base nos 
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resultados da avaliação da vulnerabilidade, 

e tendo em consideração a análise dos 

riscos feita pela Agência e o nível de 

análise do quadro de situação europeu 

estabelecido em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, 

recomenda ao Estado-Membro em causa 
que lance e realize operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras. A 

Agência coloca os seus equipamentos 

técnicos à disposição dos Estados-

Membros de acolhimento ou participantes. 

resultados da avaliação da vulnerabilidade, 

e tendo em consideração a análise dos 

riscos feita pela Agência e o nível de 

análise do quadro de situação europeu 

estabelecido em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, que 

lance e realize operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras. A 

Agência coloca os seus equipamentos 

técnicos à disposição dos Estados-

Membros de acolhimento ou participantes. 

Or. fr 

 

Alteração  572 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O diretor executivo, após parecer 

do conselho de  supervisão com base nos 

resultados da avaliação da vulnerabilidade, 

e tendo em consideração a análise dos 

riscos feita pela Agência e o nível de 

análise do quadro de situação europeu 

estabelecido em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, 

recomenda ao Estado-Membro em causa 

que lance e realize operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras. A 

Agência coloca os seus equipamentos 

técnicos à disposição dos Estados-

Membros de acolhimento ou participantes. 

4. O diretor executivo, após parecer 

do conselho de administração com base 

nos resultados da avaliação da 

vulnerabilidade, e tendo em consideração a 

análise dos riscos feita pela Agência e o 

nível de análise do quadro de situação 

europeu estabelecido em conformidade 

com o Regulamento (UE) n.º 1052/2013, 

recomenda ao Estado-Membro em causa 

que lance e realize operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras. A 

Agência coloca os seus equipamentos 

técnicos à disposição dos Estados-

Membros de acolhimento ou participantes. 

Or. en 

 

Alteração  573 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. O diretor executivo, após parecer 

do conselho de  supervisão com base nos 

resultados da avaliação da vulnerabilidade, 

e tendo em consideração a análise dos 

riscos feita pela Agência e o nível de 

análise do quadro de situação europeu 

estabelecido em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, 

recomenda ao Estado-Membro em causa 

que lance e realize operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras. A 

Agência coloca os seus equipamentos 

técnicos à disposição dos Estados-

Membros de acolhimento ou participantes. 

4. O diretor executivo, após parecer 

do conselho consultivo com base nos 

resultados da avaliação da vulnerabilidade, 

e tendo em consideração a análise dos 

riscos feita pela Agência e o nível de 

análise do quadro de situação europeu 

estabelecido em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1052/2013, 

recomenda ao Estado-Membro em causa 

que lance e realize operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras. A 

Agência coloca os seus equipamentos 

técnicos à disposição dos Estados-

Membros de acolhimento ou participantes. 

Or. en 

 

Alteração  574 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os objetivos das operações 

conjuntas ou intervenções rápidas nas 

fronteiras podem ser concretizados no 

âmbito de uma operação polivalente, que 

pode incluir o salvamento de pessoas em 

perigo no mar e outras funções de guarda 

costeira, o combate à introdução 

clandestina de migrantes e ao tráfico de 

seres humanos, as operações de controlo 

do tráfico de droga e a gestão dos fluxos 

migratórios, incluindo a identificação, o 

registo, a prestação de informações e o 

regresso. 

5. Os objetivos das operações 

conjuntas podem ser concretizados no 

âmbito de uma operação polivalente, que 

pode incluir o salvamento de pessoas em 

perigo no mar e outras funções de guarda 

costeira, o combate à introdução 

clandestina criminosa de pessoas, o tráfico 

de seres humanos e a gestão dos fluxos 

migratórios, nos termos do artigo 17.º, n.º 

3 . 

Or. en 
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Alteração  575 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os objetivos das operações 

conjuntas ou intervenções rápidas nas 

fronteiras podem ser concretizados no 

âmbito de uma operação polivalente, que 

pode incluir o salvamento de pessoas em 

perigo no mar e outras funções de guarda 

costeira, o combate à introdução 

clandestina de migrantes e ao tráfico de 

seres humanos, as operações de controlo do 

tráfico de droga e a gestão dos fluxos 

migratórios, incluindo a identificação, o 

registo, a prestação de informações e o 

regresso. 

5. Os objetivos das operações 

conjuntas ou intervenções rápidas nas 

fronteiras podem ser concretizados no 

âmbito de uma operação polivalente, que 

pode incluir o salvamento de pessoas em 

perigo no mar e outras funções de guarda 

costeira, o combate à introdução 

clandestina de migrantes e ao tráfico de 

seres humanos, as operações de controlo do 

tráfico de droga e da criminalidade 

organizada, a luta contra o tráfico de 

documentos de viagem falsos, e a gestão 

dos fluxos migratórios, incluindo a 

identificação, o registo, a prestação de 

informações e o regresso. 

Or. fr 

 

Alteração  576 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os objetivos das operações 

conjuntas ou intervenções rápidas nas 

fronteiras podem ser concretizados no 

âmbito de uma operação polivalente, que 

pode incluir o salvamento de pessoas em 

perigo no mar e outras funções de guarda 

costeira, o combate à introdução 

clandestina de migrantes e ao tráfico de 

seres humanos, as operações de controlo do 

tráfico de droga e a gestão dos fluxos 

migratórios, incluindo a identificação, o 

registo, a prestação de informações e o 

regresso. 

5. Os objetivos das operações 

conjuntas ou intervenções rápidas nas 

fronteiras podem ser concretizados no 

âmbito de uma operação polivalente, que 

pode incluir o salvamento de pessoas em 

perigo no mar e outras funções de guarda 

costeira, o combate à introdução 

clandestina de migrantes e ao tráfico de 

seres humanos, as operações de controlo do 

tráfico de droga e a gestão dos fluxos 

migratórios, incluindo a identificação, o 

registo, a prestação de informações e o 

regresso, em cooperação com a Europol. 
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Or. en 

 

Alteração  577 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os objetivos das operações 

conjuntas ou intervenções rápidas nas 

fronteiras podem ser concretizados no 

âmbito de uma operação polivalente, que 

pode incluir o salvamento de pessoas em 

perigo no mar e outras funções de guarda 

costeira, o combate à introdução 

clandestina de migrantes e ao tráfico de 

seres humanos, as operações de controlo 

do tráfico de droga e a gestão dos fluxos 

migratórios, incluindo a identificação, o 

registo, a prestação de informações e o 

regresso. 

5. Os objetivos das operações 

conjuntas ou intervenções rápidas nas 

fronteiras podem ser concretizados no 

âmbito de uma operação polivalente, que 

pode incluir funções de guarda costeira e 

de prevenção da criminalidade 

transnacional, nomeadamente o combate 

à introdução clandestina de migrantes e ao 

tráfico de seres humanos, e a gestão dos 

fluxos migratórios, incluindo a 

identificação, o registo, a prestação de 

informações e o regresso. 

Or. en 

Justificação 

O termo «funções de guarda costeira» também abrange «o salvamento de pessoas em perigo 

no mar». As operações de busca e salvamento devem continuar a ser coordenadas pelo 

centro de coordenação das operações de salvamento competente, em conformidade com o 

direito internacional, embora os recursos destacados pela Agência sejam obrigados a prestar 

assistência às operações de busca e salvamento, quando a tal forem solicitados pelo centro 

de coordenação das operações de salvamento competente. 

 

Alteração  578 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Plano operacional das operações Plano operacional 
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conjuntas 

Or. en 

 

Alteração  579 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Plano operacional das operações 

conjuntas 

Plano operacional 

Or. en 

Justificação 

As disposições dos planos operacionais não devem ser apenas aplicáveis às operações 

conjuntas, mas sim a todas as atividades operacionais da Agência, incluindo as equipas de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios, as operações de regresso e as intervenções em matéria 

de regresso. 

 

Alteração  580 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo elabora o plano 

operacional das operações conjuntas nas 

fronteiras externas. O diretor executivo e o 

Estado-Membro de acolhimento, em 

consulta com os Estados-Membros 

participantes, acordam o plano operacional 

que enumera os aspetos organizativos da 

operação conjunta. 

2. O diretor executivo elabora o plano 

operacional das operações conjuntas nas 

fronteiras externas. O diretor executivo e o 

Estado-Membro de acolhimento, em 

consulta com os Estados-Membros 

participantes, acordam o plano operacional 

que enumera os aspetos organizativos da 

operação conjunta. Deve ser enviada 

imediatamente uma cópia do plano 

operacional ao conselho de 

administração. 
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Or. fr 

 

Alteração  581 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Plena conformidade com as 

disposições do artigo 2.º do Tratado da 

União Europeia, da Convenção de 

Genebra de 1951 e dos seus protocolos e 

pleno respeito pelo direito internacional; 

Or. en 

 

Alteração  582 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Descrição das tarefas e instruções 

especiais das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, inclusive sobre a 

consulta autorizada de bases de dados e 

sobre armas, munições e equipamento de 

serviço permitidos no Estado-Membro de 

acolhimento; 

d) Descrição das tarefas, 

responsabilidades e instruções especiais 

das equipas europeias de guardas costeiros 

e de fronteira e dos agentes envolvidos nas 

atividades da Agência, inclusive sobre a 

consulta autorizada de bases de dados e 

sobre armas, munições e equipamento de 

serviço permitidos no Estado-Membro de 

acolhimento; 

Or. en 

 

Alteração  583 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 
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Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Descrição das implicações e dos 

riscos da operação conjunta para os 

direitos fundamentais; 

Or. en 

 

Alteração  584 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) Sistema de comunicação de 

informações e de avaliação com 

parâmetros de referência para o relatório de 

avaliação, bem como o prazo de 

apresentação do relatório de avaliação 

final; 

i) Sistema de comunicação de 

informações e de avaliação com 

parâmetros de referência para o relatório de 

avaliação, incluindo a proteção dos 

direitos fundamentais, bem como o prazo 

de apresentação do relatório de avaliação 

final; 

Or. en 

 

Alteração  585 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) Sistema de comunicação de 

informações e de avaliação com 

parâmetros de referência para o relatório de 

avaliação, bem como o prazo de 

apresentação do relatório de avaliação 

final; 

i) Sistema de comunicação de 

informações e de avaliação com 

parâmetros de referência para o relatório de 

avaliação, incluindo a proteção dos 

direitos fundamentais, bem como o prazo 

de apresentação do relatório de avaliação 

final; 
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Or. en 

 

Alteração  586 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) Sistema de comunicação de 

informações e de avaliação com 

parâmetros de referência para o relatório de 

avaliação, bem como o prazo de 

apresentação do relatório de avaliação 

final; 

i) Sistema de comunicação de 

informações e de avaliação com 

parâmetros de referência para o relatório de 

avaliação, incluindo a proteção dos 

direitos fundamentais, bem como o prazo 

de apresentação do relatório de avaliação 

final; 

Or. en 

 

Alteração  587 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) No que diz respeito a operações 

marítimas, informações específicas sobre a 

competência e a legislação aplicável na 

zona geográfica em que se realiza a 

operação conjunta, incluindo referências ao 

direito internacional e da União em matéria 

de interceção, salvamento no mar e 

desembarque. A este respeito, o plano 

operacional deve ser definido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho42; 

j) No que diz respeito a operações 

marítimas, informações específicas sobre a 

competência e a legislação aplicável na 

zona geográfica em que se realiza a 

operação conjunta, incluindo referências ao 

direito nacional, internacional e da União 

em matéria de interceção, salvamento no 

mar e desembarque. A este respeito, o 

plano operacional deve ser definido nos 

termos do Regulamento (UE) n.º 656/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho42; 

__________________ __________________ 

42 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que 

estabelece regras para a vigilância das fronteiras 

marítimas externas no contexto da cooperação 

operacional coordenada pela Agência Europeia de 

42 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que 

estabelece regras para a vigilância das fronteiras 

marítimas externas no contexto da cooperação 

operacional coordenada pela Agência Europeia de 
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Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 

Externas dos Estados-Membros da União Europeia 

(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93). 

Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 

Externas dos Estados-Membros da União Europeia 

(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93). 

Or. en 

Justificação 

Relativamente à interceção, deve fazer-se referência ao direito nacional, uma vez que o 

direito internacional não tem jurisdição em alto mar em matéria de interceção relacionada 

com a introdução clandestina de pessoas. O Protocolo de Palermo relativo à introdução 

clandestina de migrantes também refere o direito nacional. O artigo 7.º do Regulamento (UE) 

n.º 656/2014 inclui igualmente uma referência ao direito nacional. 

 

Alteração  588 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) No que diz respeito a operações 

marítimas, informações específicas sobre a 

competência e a legislação aplicável na 

zona geográfica em que se realiza a 

operação conjunta, incluindo referências ao 

direito internacional e da União em matéria 

de interceção, salvamento no mar e 

desembarque. A este respeito, o plano 

operacional deve ser definido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho42; 

j) No que diz respeito a operações 

marítimas, informações específicas sobre a 

competência e a legislação aplicável na 

zona geográfica em que se realiza a 

operação conjunta, incluindo referências ao 

direito internacional e da União em matéria 

de interceção, situações de perigo no mar e 

desembarque. A este respeito, o plano 

operacional deve ser definido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho42; 

__________________ __________________ 

42 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que 

estabelece regras para a vigilância das fronteiras 

marítimas externas no contexto da cooperação 

operacional coordenada pela Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 

Externas dos Estados-Membros da União Europeia 

(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93). 

42 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que 

estabelece regras para a vigilância das fronteiras 

marítimas externas no contexto da cooperação 

operacional coordenada pela Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 

Externas dos Estados-Membros da União Europeia 

(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93). 

Or. en 

 



 

AM\1092760PT.doc 125/148 PE582.070v01-00 

 PT 

Alteração  589 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) No que diz respeito a operações 

marítimas, informações específicas sobre a 

competência e a legislação aplicável na 

zona geográfica em que se realiza a 

operação conjunta, incluindo referências ao 

direito internacional e da União em matéria 

de interceção, salvamento no mar e 

desembarque. A este respeito, o plano 

operacional deve ser definido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho42; 

j) No que diz respeito a operações 

marítimas, informações específicas sobre a 

competência e a legislação aplicável na 

zona geográfica em que se realiza a 

operação conjunta, incluindo referências ao 

direito internacional e da União em matéria 

de interceção, salvamento no mar e 

desembarque. A este respeito, o plano 

operacional deve ser definido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho,42 , bem 

como em plena conformidade com a 

Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar; 

__________________ __________________ 

42 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que 

estabelece regras para a vigilância das fronteiras 

marítimas externas no contexto da cooperação 

operacional coordenada pela Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 

Externas dos Estados-Membros da União Europeia 

(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93). 

42 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que 

estabelece regras para a vigilância das fronteiras 

marítimas externas no contexto da cooperação 

operacional coordenada pela Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 

Externas dos Estados-Membros da União Europeia 

(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93). 

Or. en 

 

Alteração  590 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) No que diz respeito a operações 

marítimas, informações específicas sobre a 

competência e a legislação aplicável na 

zona geográfica em que se realiza a 

operação conjunta, incluindo referências ao 

direito internacional e da União em matéria 

j) No que diz respeito a operações 

marítimas, informações específicas sobre a 

competência e a legislação aplicável na 

zona geográfica em que se realiza a 

operação conjunta, incluindo referências ao 

direito internacional e da União em matéria 
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de interceção, salvamento no mar e 

desembarque. A este respeito, o plano 

operacional deve ser definido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho42; 

de interceção, salvamento no mar e 

desembarque. A este respeito, o plano 

operacional deve ser definido nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 656/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, bem 

como respeitar e cumprir sempre a 

Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar, a Convenção 

Internacional para a Salvaguarda da Vida 

Humana no Mar (SOLAS) e as diretrizes 

emitidas pela Organização Marítima 

Internacional e pelo Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) sobre o tratamento das pessoas 

socorridas no mar (Resolução 

MSC.167(78) da Organização Marítima 

Internacional e «Salvamentos no mar: 

guia sobre os princípios e práticas 

aplicáveis aos refugiados e aos migrantes 

durante operações de salvamento no 

mar42; 

__________________ __________________ 

42 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que 

estabelece regras para a vigilância das fronteiras 

marítimas externas no contexto da cooperação 

operacional coordenada pela Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 

Externas dos Estados-Membros da União Europeia 

(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93). 

42 Regulamento (UE) n.º 656/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que 

estabelece regras para a vigilância das fronteiras 

marítimas externas no contexto da cooperação 

operacional coordenada pela Agência Europeia de 

Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 

Externas dos Estados-Membros da União Europeia 

(JO L 189 de 27.6.2014, p. 93). 

Or. en 

 

Alteração  591 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea k-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 k-A) Disposições pormenorizadas sobre 

as garantias dos direitos fundamentais, 

incluindo os riscos de violação desses 

direitos e as medidas tomadas para evitar 

tais violações, bem como para assegurar a 

responsabilização pelas mesmas e a sua 
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não repetição, nomeadamente em relação 

aos poderes de suspender e terminar uma 

operação em conformidade com o 

artigo 24.º; 

Or. en 

 

Alteração  592 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea k-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 k-A) Disposições pormenorizadas sobre 

as garantias dos direitos fundamentais; 

Or. en 

 

Alteração  593 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea l) 

 

Texto da Comissão Alteração 

l) Procedimentos que estabeleçam um 

mecanismo de encaminhamento, através do 

qual as pessoas que carecem de proteção 

internacional, as vítimas de tráfico de 

seres humanos, os menores não 

acompanhados e as pessoas em situação 

vulnerável sejam encaminhadas para as 

autoridades nacionais competentes a fim de 

obter assistência adequada; 

l) Procedimentos que estabeleçam um 

mecanismo de encaminhamento, através do 

qual as vítimas de tráfico de seres 

humanos, os menores não acompanhados e 

as pessoas em situação vulnerável sejam 

encaminhadas para as autoridades 

nacionais competentes a fim de obter 

assistência adequada; 

Or. en 

 

Alteração  594 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 
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Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea l-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 l-A) Procedimentos que estabeleçam 

um mecanismo de encaminhamento, 

através do qual as pessoas que carecem de 

proteção internacional sejam 

encaminhadas para o Gabinete Europeu 

de Apoio em matéria de Asilo (EASO) 

e/ou para as autoridades nacionais 

competentes para a aplicação da Diretiva 

Procedimentos de Asilo (DPA), 

nomeadamente dos conceitos de primeiro 

país de asilo e de país de origem seguro; 

Or. en 

 

Alteração  595 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea m) 

 

Texto da Comissão Alteração 

m) Procedimentos que definam o 

mecanismo de receção e transmissão à 

Agência de queixas contra os guardas de 

fronteira do Estado-Membro de 

acolhimento e os membros das equipas 

europeias de guardas costeiros e de 

fronteira, por alegadas violações dos 

direitos fundamentais no contexto da 

operação conjunta ou da intervenção 

rápida nas fronteiras. 

m) Procedimentos que definam o 

mecanismo de receção e transmissão à 

Agência de queixas contra todas as 

pessoas que participem numa operação 

conjunta, incluindo com países terceiros, 

numa intervenção rápida nas fronteiras, 

em equipas de gestão dos fluxos 

migratórios nas zonas dos centros de 

registo, numa operação de regresso ou 

numa intervenção de regresso, incluindo 
os guardas de fronteira e outro pessoal 

relevante do Estado-Membro de 

acolhimento e os membros das equipas 

europeias de guardas costeiros e de 

fronteira, por alegadas violações dos 

direitos fundamentais no contexto da 

operação; 

Or. en 
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Alteração  596 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea m) 

 

Texto da Comissão Alteração 

m) Procedimentos que definam o 

mecanismo de receção e transmissão à 

Agência de queixas contra os guardas de 

fronteira do Estado-Membro de 

acolhimento e os membros das equipas 

europeias de guardas costeiros e de 

fronteira, por alegadas violações dos 

direitos fundamentais no contexto da 

operação conjunta ou da intervenção rápida 

nas fronteiras. 

m) Procedimentos que definam um 

mecanismo independente de receção e 

tratamento de queixas, informando a 
Agência e os Estados-Membros em causa 

de queixas contra todas as pessoas que 

participem numa operação conjunta, 

incluindo com países terceiros, numa 

intervenção rápida nas fronteiras, em 

equipas de gestão dos fluxos migratórios 

nas zonas dos centros de registo, numa 

operação de regresso ou numa 

intervenção de regresso, incluindo os 

guardas de fronteira e outro pessoal 

relevante do Estado-Membro de 

acolhimento e os membros das equipas 

europeias de guardas costeiros e de 

fronteira, por alegadas violações dos 

direitos fundamentais no contexto da 

operação conjunta, da intervenção rápida 

nas fronteiras ou de qualquer outra 

atividade. 

Or. en 

 

Alteração  597 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea m-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 m-A) Disposições pormenorizadas sobre 

as garantias dos direitos fundamentais; 

Or. en 
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Alteração  598 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – alínea m-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 m-B) Disposições sobre os riscos de 

violação dos direitos fundamentais e as 

medidas tomadas para evitar tais 

violações, bem como para assegurar a 

responsabilização pelas mesmas e a sua 

não repetição, nomeadamente em relação 

aos poderes de suspender e terminar uma 

operação em conformidade com o 

artigo 24.º. 

Or. en 

 

Alteração  599 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Quaisquer alterações ou adaptações 

do plano operacional carecem da 

aprovação do diretor executivo da Agência 

e do Estado-Membro de acolhimento, após 

consulta dos Estados-Membros 

participantes. A Agência envia 

imediatamente aos Estados-Membros 

participantes um exemplar do plano 

operacional alterado ou adaptado. 

4. Quaisquer alterações ou adaptações 

do plano operacional carecem da 

aprovação do diretor executivo da Agência 

e do Estado-Membro de acolhimento, após 

consulta dos Estados-Membros 

participantes. A Agência envia de imediato 

aos Estados-Membros participantes e ao 

conselho de administração um exemplar 

do plano operacional alterado ou adaptado. 

Or. fr 

 

Alteração  600 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 
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Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. A pedido de um Estado-Membro 

confrontado com pressões específicas e 

desproporcionadas, especialmente a 

chegada a determinados pontos das 

fronteiras externas de um elevado número 

de nacionais de países terceiros que 

tentam entrar no território desse 

Estado-Membro, a Agência pode decidir 

realizar uma intervenção rápida nas 

fronteiras, por período limitado, no 

território desse Estado-Membro de 

acolhimento. 

Or. en 

 

Alteração  601 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O pedido de um Estado-Membro 

com vista ao lançamento de uma 

intervenção rápida nas fronteiras deve 

incluir a descrição da situação, das 

eventuais finalidades e das necessidades 

previstas. Se necessário, o diretor 

executivo pode enviar imediatamente 

peritos da Agência para avaliarem a 

situação nas fronteiras externas do Estado-

Membro em causa. 

1. O pedido de um Estado-Membro 

com vista ao lançamento de uma 

intervenção rápida nas fronteiras deve 

incluir a descrição da situação, das 

eventuais finalidades e das necessidades 

previstas, bem como uma justificação 

completa da sua conformidade com o 

direito nacional, europeu e internacional 

no que se refere ao respeito dos direitos 

fundamentais e das obrigações relevantes 

do Estado-Membro e da União. Se 

necessário, o diretor executivo pode enviar 

imediatamente peritos para avaliarem a 

situação nas fronteiras externas da UE do 

Estado-Membro em causa. 

Or. en 
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Alteração  602 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O diretor executivo e o 

Estado-Membro de acolhimento devem 

elaborar imediatamente, e em todo o caso 

no prazo máximo de três dias úteis a contar 

da data da decisão, o plano operacional 

referido no artigo 15.º, n.º 3. 

6. O diretor executivo e o 

Estado-Membro de acolhimento devem 

elaborar imediatamente, e em todo o caso 

no prazo máximo de três dias úteis a contar 

da data da decisão, o plano operacional 

referido no artigo 15.º, n.º 3, utilizando os 

planos e procedimentos existentes. 

Or. en 

 

Alteração  603 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O diretor executivo e o 

Estado-Membro de acolhimento devem 

elaborar imediatamente, e em todo o caso 

no prazo máximo de três dias úteis a contar 

da data da decisão, o plano operacional 

referido no artigo 15.º, n.º 3. 

6. O diretor executivo e o 

Estado-Membro de acolhimento devem 

elaborar imediatamente, e em todo o caso 

no prazo máximo de três dias úteis a contar 

da data da decisão, o plano operacional 

referido no artigo 15.º, n.º 3. Deve ser 

enviada imediatamente uma cópia do 

plano operacional ao conselho de 

administração. 

Or. fr 

 

Alteração  604 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 8-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 8-A. Quaisquer alterações ou 

adaptações do plano operacional carecem 

da aprovação do diretor executivo da 

Agência e do Estado-Membro de 

acolhimento, após consulta dos Estados-

Membros participantes. A Agência envia 

de imediato aos Estados-Membros em 

causa e ao conselho de administração um 

exemplar do plano operacional alterado 

ou adaptado. 

Or. fr 

 

Alteração  605 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

11. O destacamento do contingente de 

intervenção rápida deve ter lugar, o mais 

tardar, três dias úteis após a data em que o 

plano operacional tiver sido acordado entre 

o diretor executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. O destacamento de equipas 

europeias de guardas costeiros e de 

fronteira suplementares deve ter lugar 

sempre que necessário, no prazo de cinco 

dias úteis a contar do destacamento do 

contingente de intervenção rápida. 

11. O destacamento do contingente de 

intervenção rápida deve ter lugar, o mais 

tardar, três dias úteis após a data em que o 

plano operacional tiver sido acordado entre 

o diretor executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. O destacamento de equipas 

europeias de guardas costeiros e de 

fronteira suplementares deve ter lugar 

sempre que necessário, no prazo de cinco 

dias úteis a contar do destacamento do 

contingente de intervenção rápida, também 

após a aprovação do Estado-Membro de 

acolhimento. 

Or. en 

 

Alteração  606 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 11 



 

PE582.070v01-00 134/148 AM\1092760PT.doc 

PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

11. O destacamento do contingente de 

intervenção rápida deve ter lugar, o mais 

tardar, três dias úteis após a data em que o 

plano operacional tiver sido acordado entre 

o diretor executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. O destacamento de equipas 

europeias de guardas costeiros e de 

fronteira suplementares deve ter lugar 

sempre que necessário, no prazo de cinco 

dias úteis a contar do destacamento do 

contingente de intervenção rápida. 

11. O destacamento do contingente de 

intervenção rápida deve ter lugar, o mais 

tardar, cinco dias úteis após a data em que 

o plano operacional tiver sido acordado 

entre o diretor executivo e o 

Estado-Membro de acolhimento. O 

destacamento de equipas europeias de 

guardas costeiros e de fronteira 

suplementares deve ter lugar sempre que 

necessário, no prazo de sete dias úteis a 

contar do destacamento do contingente de 

intervenção rápida. 

Or. en 

Justificação 

Os prazos devem sofrer um aumento de dois dias úteis em ambos os casos, para assegurar 

que os destacamentos são exequíveis, em especial quando os guardas de fronteira viajam com 

equipamento que necessita de autorização. 

 

Alteração  607 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Estado-Membro que enfrente 

pressões migratórias desproporcionadas 

em determinados pontos de acesso críticos 

das suas fronteiras externas, 

caracterizados por fluxos migratórios 

mistos maciços, pode solicitar o reforço 

operacional e técnico através de equipas de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios. Esse 

Estado-Membro deve apresentar à Agência 

e a outras agências competentes da União, 

nomeadamente o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo e a Europol, 

um pedido de reforço e uma avaliação das 

suas necessidades. 

1. O Estado-Membro que enfrente 

responsabilidades migratórias e de asilo 

desproporcionadas pode solicitar o reforço 

operacional e técnico através de equipas de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios. Esse 

Estado-Membro deve apresentar à Agência 

e a outras agências competentes da União, 

nomeadamente o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo e a Agência 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, um pedido de reforço e uma 

avaliação das suas necessidades. 
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Or. en 

 

Alteração  608 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Estado-Membro que enfrente 

pressões migratórias desproporcionadas em 

determinados pontos de acesso críticos das 

suas fronteiras externas, caracterizados por 

fluxos migratórios mistos maciços, pode 

solicitar o reforço operacional e técnico 

através de equipas de apoio à gestão dos 

fluxos migratórios. Esse Estado-Membro 

deve apresentar à Agência e a outras 

agências competentes da União, 

nomeadamente o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo e a Europol, 

um pedido de reforço e uma avaliação das 

suas necessidades. 

1. O Estado-Membro que enfrente 

pressões migratórias desproporcionadas em 

determinados pontos de acesso críticos das 

suas fronteiras externas, caracterizados por 

fluxos migratórios mistos maciços, pode 

solicitar o reforço operacional e técnico 

através de equipas de apoio à gestão dos 

fluxos migratórios. Esse Estado-Membro 

deve apresentar à Comissão, à Agência, ao 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo e a outras agências competentes 

da União, nomeadamente a Europol, um 

pedido de reforço e uma avaliação das suas 

necessidades. 

Or. en 

 

Alteração  609 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Carlos 

Coelho, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo, em 

coordenação com outras agências 

competentes da União, analisa o pedido de 

assistência do Estado-Membro e avalia as 

suas necessidades, com o objetivo de 

definir um pacote abrangente de reforço 

composto por diversas atividades 

coordenadas pelas agências da União 

2. O diretor executivo, em 

coordenação com outras agências 

competentes da União, analisa o pedido de 

assistência do Estado-Membro e avalia as 

suas necessidades, com o objetivo de 

definir um pacote abrangente de reforço 

composto por diversas atividades 

coordenadas pelas agências da União 
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competentes a acordar com o Estado-

Membro em causa. 

competentes a acordar com o Estado-

Membro em causa. As equipas devem 

incluir peritos em proteção das crianças 

quando houver crianças envolvidas. 

Or. en 

 

Alteração  610 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo, em 

coordenação com outras agências 

competentes da União, analisa o pedido de 

assistência do Estado-Membro e avalia as 

suas necessidades, com o objetivo de 

definir um pacote abrangente de reforço 

composto por diversas atividades 

coordenadas pelas agências da União 

competentes a acordar com o Estado-

Membro em causa. 

2. O diretor executivo, em 

coordenação com o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo e outras 

agências competentes da União, analisa o 

pedido de assistência do Estado-Membro. 

O diretor executivo, em coordenação com 

o Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo e outras agências competentes da 

União, transmite a sua avaliação das 

necessidades do Estado-Membro à 

Comissão, que define um pacote 

abrangente de reforço composto por 

diversas atividades coordenadas pelas 

agências da União competentes a acordar 

com o Estado-Membro em causa. As 

equipas incluem, em regra, um número 

proporcionado de peritos em direitos 

fundamentais e proteção de crianças. 

Or. en 

 

Alteração  611 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo, em 2. O diretor executivo, em 
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coordenação com outras agências 

competentes da União, analisa o pedido de 

assistência do Estado-Membro e avalia as 

suas necessidades, com o objetivo de 

definir um pacote abrangente de reforço 

composto por diversas atividades 

coordenadas pelas agências da União 

competentes a acordar com o Estado-

Membro em causa. 

coordenação com o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo e outras 

agências competentes da União, analisa o 

pedido de assistência do Estado-Membro. 

O diretor executivo, em coordenação com 

o Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo e outras agências competentes da 

União, transmite a sua avaliação das 

necessidades do Estado-Membro à 

Comissão, que define um pacote 

abrangente de reforço composto por 

diversas atividades coordenadas pelas 

agências da União competentes a acordar 

com o Estado-Membro em causa. 

Or. en 

Justificação 

A alteração harmoniza o presente número com o n.º 4 do mesmo artigo, o qual dispõe que é a 

Comissão, e não a Agência, que coordena as equipas de gestão dos fluxos migratórios. 

 

Alteração  612 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As equipas devem incluir peritos 

em direitos humanos, vítimas de tráfico, 

proteção contra perseguições em razão do 

género e proteção de crianças. 

Or. en 

 

Alteração  613 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As equipas incluem peritos em 

direitos fundamentais e proteção de 

crianças. 

Or. en 

 

Alteração  614 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros podem 

contestar junto do conselho de 

administração uma decisão do diretor 

executivo relativa ao seu pedido de 

reforço operacional e técnico. 

Or. fr 

Justificação 

Nos termos do artigo 61.º, alínea h), o conselho de administração exerce a sua competência 

disciplinar sobre o diretor executivo e, em concertação com este, sobre o diretor executivo 

adjunto; 

Alteração  615 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O reforço técnico e operacional 

prestado pelas equipas europeias de 

guardas costeiros e de fronteira, pelas 

equipas europeias de intervenção em 

matéria de regresso e por peritos que 

integram o pessoal da Agência, no quadro 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

3. O reforço técnico e operacional 

prestado pelas equipas europeias de 

guardas de fronteira da Agência em 

estreita e constante cooperação com o 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo e as autoridades nacionais 

competentes do Estado-Membro em causa 
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migratórios, pode incluir: e por peritos que integram o pessoal da 

Agência, no quadro das equipas de apoio à 

gestão dos fluxos migratórios, pode incluir: 

Or. en 

 

Alteração  616 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Rastreio dos nacionais de países 

terceiros que chegam às fronteiras 

externas, incluindo a identificação, o 

registo e as informações sobre esses 

nacionais, e, a pedido do Estado-Membro, 

a recolha de impressões digitais de 

nacionais de países terceiros; 

a) Rastreio dos nacionais de países 

terceiros que chegam às fronteiras 

externas, incluindo a identificação, o 

registo e as informações sobre esses 

nacionais, e, a pedido do Estado-Membro, 

a recolha de impressões digitais de 

nacionais de países terceiros, no pleno 

respeito dos direitos fundamentais e 

fornecendo informações sobre a 

finalidade e os resultados de todos os 

procedimentos; 

Or. en 

 

Alteração  617 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Rastreio dos nacionais de países 

terceiros que chegam às fronteiras 

externas, incluindo a identificação, o 

registo e as informações sobre esses 

nacionais, e, a pedido do Estado-Membro, 

a recolha de impressões digitais de 

nacionais de países terceiros; 

a) Rastreio dos nacionais de países 

terceiros que chegam às fronteiras 

externas, incluindo a identificação, o 

registo e as informações sobre esses 

nacionais, e, a pedido do Estado-Membro, 

a recolha de impressões digitais de 

nacionais de países terceiros, no pleno 

respeito do direito à dignidade humana e 

sem recurso à coação; 
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Or. en 

 

Alteração  618 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel 

Dalton, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Rastreio dos nacionais de países 

terceiros que chegam às fronteiras 

externas, incluindo a identificação, o 

registo e as informações sobre esses 

nacionais, e, a pedido do Estado-Membro, 

a recolha de impressões digitais de 

nacionais de países terceiros; 

a) Prestação de assistência no 

rastreio dos nacionais de países terceiros 

que chegam às fronteiras externas, 

incluindo a identificação, o registo e as 

informações sobre esses nacionais, e, a 

pedido do Estado-Membro, a recolha de 

impressões digitais de nacionais de países 

terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  619 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Rastreio dos nacionais de países 

terceiros que chegam às fronteiras 

externas, incluindo a identificação, o 

registo e as informações sobre esses 

nacionais, e, a pedido do Estado-Membro, 

a recolha de impressões digitais de 

nacionais de países terceiros; 

a) Rastreio dos nacionais de países 

terceiros que chegam às fronteiras 

externas, incluindo a identificação, o 

registo e as informações sobre esses 

nacionais, prestação de informações 

iniciais e encaminhamento das pessoas 

que chegam e carecem ou pretendem 

requerer proteção internacional, e, a 

pedido do Estado-Membro, a recolha de 

impressões digitais de nacionais de países 

terceiros; 

Or. en 
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Alteração  620 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Rastreio dos nacionais de países 

terceiros que chegam às fronteiras 

externas, incluindo a identificação, o 

registo e as informações sobre esses 

nacionais, e, a pedido do Estado-Membro, 

a recolha de impressões digitais de 

nacionais de países terceiros; 

a) Rastreio dos nacionais de países 

terceiros que chegam às fronteiras 

externas, incluindo a identificação, o 

registo e as informações sobre esses 

nacionais, e, a pedido do Estado-Membro, 

a recolha de impressões digitais de 

nacionais de países terceiros, no pleno 

respeito dos direitos fundamentais e 

fornecendo informações sobre a 

finalidade e os resultados de todos os 

procedimentos; 

Or. en 

 

Alteração  621 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Prestação de informações a 

pessoas com manifesta necessidade de 

proteção internacional ou a requerentes 

ou potenciais requerentes de recolocação; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A prestação de informações a pessoas que necessitem de proteção internacional ou que a 

requeiram é uma tarefa que compete principalmente ao EASO e não à Agência. Em 

conformidade com o artigo 17.º, n.º 3, alínea a), a Agência deve fornecer informações iniciais 

e encaminhar as pessoas para o EASO ou para as autoridades nacionais competentes, com 

vista à prestação de informações e outros procedimentos complementares. 
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Alteração  622 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Prestação de informações a 

pessoas com manifesta necessidade de 

proteção internacional ou a requerentes 

ou potenciais requerentes de recolocação; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  623 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Prestação de informações a 

pessoas com manifesta necessidade de 

proteção internacional ou a requerentes 

ou potenciais requerentes de recolocação; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  624 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Prestação de informações a pessoas 

com manifesta necessidade de proteção 

b) Prestação de informações a pessoas 

com manifesta necessidade de proteção 
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internacional ou a requerentes ou 

potenciais requerentes de recolocação; 

internacional ou a requerentes ou 

potenciais requerentes de recolocação, com 

especial atenção às crianças; 

Or. en 

 

Alteração  625 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Prestação de informações a 

pessoas com manifesta necessidade de 

proteção internacional ou a requerentes 

ou potenciais requerentes de recolocação; 

b) Sob a orientação do Gabinete 

Europeu de Apoio em matéria de Asilo e 

da Agência dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, e em conformidade com 

a Diretiva 2013/32/UE, prestação a todas 

as pessoas de informações sobre o 

procedimento de asilo, os direitos 

processuais e outros direitos 

fundamentais; 

Or. en 

 

Alteração  626 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Apoio ao Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo na prestação 

de informações sobre o procedimento de 

asilo, os direitos processuais e outros 

direitos fundamentais, a todas as pessoas, 

em conformidade com os artigos 6.º, 8.º e 

12.º da Diretiva 2013/32/UE; 

Or. en 
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Alteração  627 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Encaminhamento das pessoas que 

pretendam requerer proteção 

internacional para os peritos em matéria 

de asilo das autoridades nacionais do 

Estado-Membro em causa, ou do 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo, e encaminhamento dos grupos 

vulneráveis para peritos em matéria de 

proteção específica das autoridades 

nacionais do Estado-Membro ou das 

agências da UE, incluindo crianças, e 

famílias com crianças, para os peritos em 

proteção de crianças e das mulheres para 

os peritos em questões de género; 

Or. en 

 

Alteração  628 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea b-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-B) Encaminhamento das pessoas que 

pretendam requerer proteção 

internacional para os peritos em matéria 

de asilo das autoridades nacionais do 

Estado-Membro em causa, ou do 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo, e encaminhamento de todas as 

crianças e famílias com crianças para os 

peritos em proteção de crianças das 

autoridades nacionais do Estado-Membro 

ou das agências da UE; 

Or. en 
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Alteração  629 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Assistência técnica e operacional 

no domínio do regresso, incluindo a 

preparação e organização de operações de 

regresso. 

c) Assistência técnica e operacional 

no domínio do regresso, incluindo a 

preparação e organização de operações de 

regresso, no pleno respeito dos direitos 

fundamentais, das garantias processuais e 

do princípio de não repulsão. 

Or. en 

 

Alteração  630 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Assistência técnica e operacional 

no domínio do regresso, incluindo a 

preparação e organização de operações de 

regresso. 

c) Assistência técnica e operacional 

no domínio do regresso, incluindo a 

preparação e organização de operações de 

regresso, no pleno respeito dos direitos 

fundamentais, das garantias processuais, 

do princípio de não repulsão e da 

proibição da expulsão coletiva. 

Or. en 

 

Alteração  631 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Encaminhamento das pessoas que 

pretendam requerer proteção 

internacional para os peritos em matéria 

de asilo das autoridades nacionais do 

Estado-Membro em causa, ou do 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo, e encaminhamento de todas as 

crianças e famílias com crianças para os 

peritos em proteção de crianças das 

autoridades nacionais do Estado-Membro 

ou das agências da UE. 

Or. en 

 

Alteração  632 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 – alínea c-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-B) A Agência, em colaboração com o 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo, a Agência dos Direitos 

Fundamentais e outras agências 

competentes da União, e sob a 

coordenação da Comissão, deve garantir 

a conformidade destas atividades com o 

Sistema Europeu Comum de Asilo e com 

os direitos fundamentais. Inclui-se aqui a 

prestação de abrigo, condições higiénicas 

e instalações que respeitam as 

necessidades infantis e as necessidades 

baseadas no género nos pontos de registo. 

Or. en 

 

Alteração  633 

Ska Keller 
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Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Agência deve apoiar o 

Estado-Membro em questão e o Gabinete 

Europeu de Apoio em matéria de Asilo no 

que diz respeito à conformidade das suas 

atividades com o Sistema Europeu 

Comum de Asilo e com os direitos 

fundamentais. Inclui-se aqui a prestação 

de abrigo, condições higiénicas e 

instalações que respeitam as necessidades 

infantis e as necessidades baseadas no 

género nos pontos de registo. 

Or. en 

 

Alteração  634 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Barbara 

Matera, Tomáš Zdechovský, Nathalie Griesbeck, Silvia Costa, Jean Lambert, Timothy 

Kirkhope 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Agência, em colaboração com o 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo, a Agência dos Direitos 

Fundamentais e outras agências 

competentes da União, e sob a 

coordenação da Comissão, deve garantir 

a conformidade destas atividades com o 

Sistema Europeu Comum de Asilo e com 

os direitos fundamentais. Inclui-se aqui a 

prestação de abrigo, condições higiénicas 

e instalações que respeitam as 

necessidades das mulheres e das crianças 

nos pontos de registo. 

Or. en 
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Alteração  635 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência deve prestar assistência 

à Comissão na coordenação das atividades 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios, em cooperação com as outras 

agências competentes da União. 

4. A Agência deve prestar assistência 

à Comissão na coordenação das atividades 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios, em cooperação com o 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo e as outras agências competentes 

da União. 

Or. en 

 

Alteração  636 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Todas as funções desempenhadas 

pelas equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios devem estar conformes com a 

Carta dos Direitos Fundamentais da UE e 

com o direito internacional em matéria de 

direitos humanos, de uma forma geral. 

Todas as violações do direito da UE e 

internacional devem ser devida e 

exaustivamente comunicadas à Comissão, 

ao Parlamento e aos Estados-Membros. A 

Comissão é responsável por investigar 

cabalmente as alegações de violação dos 

direitos humanos no contexto das 

atividades das equipas de apoio à gestão 

dos fluxos migratórios. 

Or. en 

 


