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Alteração  637 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  638 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  639 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

Suprimido Suprimido 

Or. fr 
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Alteração  640 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o 

artigo 12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na 

fronteira externa que tornem o controlo 

das fronteiras externas ineficaz ao ponto 

de pôr em risco o bom funcionamento do 

espaço Schengen, a Comissão, após 

consulta da Agência, pode adotar uma 

decisão, por meio de um ato de execução, 

que identifique as medidas a implementar 

pela Agência e que obrigue o Estado-

Membro em causa a cooperar com a 

Agência na aplicação dessas medidas. Os 

referidos atos de execução são adotados 

nos termos do procedimento de 

apreciação a que se refere o artigo 79.º, 

n.º 2. 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas necessárias em conformidade com 

a decisão do conselho de administração a 

que se refere o artigo 12.º, n.º 6, ou em 

caso de desafios migratórios e de asilo 

desproporcionados na fronteira externa 

da UE, o Conselho pode adotar uma 

recomendação com as medidas a 

implementar pelo Estado-Membro com a 

assistência da Agência. A recomendação 

deve incluir uma avaliação dos impactos 

dessas medidas nos direitos fundamentais 

e garantir a conformidade com as 

obrigações jurídicas internacionais. 

Or. en 

 

Alteração  641 

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 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o 

artigo 12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do diretor 

executivo a que se refere o artigo 12.º, n.º5, 

ou em caso de pressões migratórias 

desproporcionadas na fronteira externa que 

tornem o controlo das fronteiras externas 
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fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos 

atos de execução são adotados nos termos 

do procedimento de apreciação a que se 

refere o artigo 79.º, n.º 2. 

ineficaz ao ponto de pôr em risco o bom 

funcionamento do espaço Schengen, a 

Comissão, após consulta da Agência, 

recomenda imediatamente ao Conselho a 

adoção, por maioria simples, de uma 

decisão determinando que não foi tomada 

qualquer medida concreta, que identifique 

as medidas a implementar pela Agência e 

que obrigue o Estado-Membro em causa a 

cooperar com a Agência na aplicação 

dessas medidas. A Comissão notifica o 

Parlamento Europeu. 

Or. en 

Justificação 

A atual proposta - bem como as alterações propostas pelo Conselho e pelo relator (no 

sentido de substituir a decisão da Comissão por uma decisão do Conselho) - não cria nem 

estabelece uma Agência/Autoridade Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras. Uma 

gestão verdadeiramente integrada das fronteiras europeias implicaria uma decisão 

«europeia». Assim, a presente alteração e a seguinte propõem que a decisão seja tomada 

pela Comissão Europeia, prevendo, no entanto, que o Conselho possa opor-se-lhe por 

maioria qualificada. Este procedimento da «maioria qualificada invertida» está já 

contemplado no Regulamento (CE) n.º 1466/97 relativo ao reforço da supervisão das 

situações orçamentais e à supervisão e coordenação das políticas económicas. 

 

Alteração  642 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão, por 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode recomendar, por meio de 
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meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos atos 

de execução são adotados nos termos do 

procedimento de apreciação a que se refere 

o artigo 79.º, n.º 2. 

um ato de execução, as medidas a 

implementar pela Agência e que 

recomendam ao Estado-Membro em causa 

que coopere com a Agência na aplicação 

dessas medidas. Os referidos atos de 

execução são adotados nos termos do 

procedimento de apreciação a que se refere 

o artigo 79.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

A Comissão pode recomendar as medidas a tomar caso sobrevenham questões graves 

relacionadas com o controlo das fronteiras externas. Tais recomendações não devem ser 

juridicamente vinculativas sem o consentimento do Estado-Membro em causa. 

 

Alteração  643 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão, por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos 

atos de execução são adotados nos termos 

do procedimento de apreciação a que se 

refere o artigo 79.º, n.º 2. 

Em caso de pressões migratórias 

desproporcionadas na fronteira externa que 

tornem o controlo das fronteiras externas 

ineficaz ao ponto de pôr em risco a 

segurança e o bem-estar dos Estados-

Membros, a Comissão, após consulta da 

Agência, e o Estado-Membro sujeito a 

essas pressões desproporcionadas, podem 
adotar uma decisão, por meio de um ato de 

execução, que identifique as medidas a 

implementar pela Agência e o Estado-

Membro em causa. Os referidos atos de 

execução são adotados nos termos do 

procedimento de apreciação a que se refere 

o artigo 79.º, n.º 2. 

Or. en 
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Alteração  644 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão, por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos 

atos de execução são adotados nos termos 

do procedimento de apreciação a que se 

refere o artigo 79.º, n.º 2. 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, o Conselho, deliberando por 

maioria qualificada, após consulta da 

Agência, adota uma decisão que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. 

Or. en 

 

Alteração  645 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 
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externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão, por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos atos 

de execução são adotados nos termos do 

procedimento de apreciação a que se refere 

o artigo 79.º, n.º 2. 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco a segurança interna da União ou 

o bom funcionamento do espaço Schengen, 

a Comissão, após consulta da Agência, 

pode adotar uma decisão, por meio de um 

ato de execução, que identifique as 

medidas a implementar pela Agência e que 

obrigue o Estado-Membro em causa a 

cooperar com a Agência na aplicação 

dessas medidas. Os referidos atos de 

execução são adotados nos termos do 

procedimento de apreciação a que se refere 

o artigo 79.º, n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  646 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na 

fronteira externa que tornem o controlo 

das fronteiras externas ineficaz ao ponto 

de pôr em risco o bom funcionamento do 

espaço Schengen, a Comissão, após 

consulta da Agência, pode adotar uma 

decisão, por meio de um ato de execução, 
que identifique as medidas a implementar 

pela Agência e que obrigue o Estado-

Membro em causa a cooperar com a 

Agência na aplicação dessas medidas. Os 

referidos atos de execução são adotados 

nos termos do procedimento de 

apreciação a que se refere o artigo 79.º, 

n.º 2. 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, a Comissão, após consulta da 

Agência e tendo em consideração o 

mecanismo de avaliação de Schengen, 

pode apresentar ao Conselho uma 

proposta de decisão que identifique as 

medidas a implementar pela Agência e que 

obrigue o Estado-Membro em causa a 

cooperar com a Agência na aplicação 

dessas medidas. Essa decisão é adotada 

pelo Conselho por maioria qualificada, 

imediatamente após a receção da proposta 

da Comissão. 

Or. en 
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Alteração  647 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o 

artigo 12.º, n.º6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão, por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos 

atos de execução são adotados nos termos 

do procedimento de apreciação a que se 

refere o artigo 79.º, n.º 2. 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 8, ou em caso de pressões 

específicas e desproporcionadas na 

fronteira externa, em que um Estado-

Membro não tenha solicitado à Agência 

apoio suficiente através das ações 

previstas no artigo 14.º, 16.º ou 17.º ou 

não empreenda as ações necessárias para 

aplicar estas medidas, tornando assim o 

controlo das fronteiras externas ineficaz ao 

ponto de pôr em risco o bom 

funcionamento do espaço Schengen, o 

Conselho, com base numa proposta da 

Comissão, pode adotar, sem demora, uma 

decisão, por meio de um ato de execução, 

que identifique as medidas suscetíveis de 

atenuar esse risco a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. A Comissão 

consulta a Agência antes de apresentar a 

sua proposta. 

Or. en 

Justificação 

As medidas identificadas têm de permitir atenuar os riscos identificados. 

 

Alteração  648 

Petri Sarvamaa 
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Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos 

atos de execução são adotados nos termos 

do procedimento de apreciação a que se 

refere o artigo 79.º, n.º 2. 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão pode propor uma 

decisão, a votar no Conselho, de exclusão 

de um Estado-Membro do espaço 

Schengen, por período limitado, a fim de 

proteger a segurança das fronteiras da 

União. 

Or. en 

 

Alteração  649 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de 

pôr em risco o bom funcionamento do 

espaço Schengen, a Comissão, após 

consulta da Agência, pode adotar uma 

decisão, por meio de um ato de execução, 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz, a Comissão, 

após consulta da Agência, pode adotar uma 

decisão, por meio de um ato de execução, 

que identifique as medidas a implementar 

pela Agência e que obrigue o Estado-
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que identifique as medidas a implementar 

pela Agência e que obrigue o Estado-

Membro em causa a cooperar com a 

Agência na aplicação dessas medidas. Os 

referidos atos de execução são adotados 

nos termos do procedimento de apreciação 

a que se refere o artigo 79.º, n.º 2. 

Membro em causa a cooperar com a 

Agência na aplicação dessas medidas. Os 

referidos atos de execução são adotados 

nos termos do procedimento de apreciação 

a que se refere o artigo 79.º, n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  650 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão, por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos 

atos de execução são adotados nos termos 

do procedimento de apreciação a que se 

refere o artigo 79.º, n.º 2. 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa, para as quais não tenha pedido o 

apoio da Agência, que tornem o controlo 

das fronteiras externas ineficaz ao ponto de 

pôr em risco o bom funcionamento do 

espaço Schengen, o Conselho, com base 

numa proposta da Comissão e após 

consulta da Agência, adotará, logo que 

possível, uma decisão, por meio de um ato 

de execução, que identifique as medidas a 

implementar pela Agência e que obrigue o 

Estado-Membro em causa a cooperar com 

a Agência na aplicação dessas medidas. 

Or. fr 

 

Alteração  651 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão, por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos atos 

de execução são adotados nos termos do 

procedimento de apreciação a que se refere 

o artigo 79.º, n.º 2. 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco a ordem pública e a segurança 

interna na UE, a Comissão, após consulta 

da Agência, pode adotar uma decisão, por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos atos 

de execução são adotados nos termos do 

procedimento de apreciação a que se refere 

o artigo 79.º, n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  652 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, após consulta da 

Agência, pode adotar uma decisão, por 

meio de um ato de execução, que 

identifique as medidas a implementar pela 

Agência e que obrigue o Estado-Membro 

Se um Estado-Membro não tomar as 

medidas corretivas necessárias em 

conformidade com a decisão do conselho 

de administração a que se refere o artigo 

12.º, n.º 6, ou em caso de pressões 

migratórias desproporcionadas na fronteira 

externa que tornem o controlo das 

fronteiras externas ineficaz ao ponto de pôr 

em risco o bom funcionamento do espaço 

Schengen como espaço sem controlos nas 

fronteiras internas, a Comissão, após 

consulta da Agência, pode apresentar uma 

proposta de decisão de execução do 

Conselho que identifique as medidas a 
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em causa a cooperar com a Agência na 

aplicação dessas medidas. Os referidos 

atos de execução são adotados nos termos 

do procedimento de apreciação a que se 

refere o artigo 79.º, n.º 2. 

implementar pela Agência e que obrigue o 

Estado-Membro em causa a cooperar com 

a Agência na aplicação dessas medidas. A 

referida decisão de execução é adotada 

pelo Conselho deliberando por maioria 

qualificada. 

Or. en 

 

Alteração  653 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O Parlamento Europeu é informado sem 

demora. Em especial, são-lhe transmitidas 

a proposta da Comissão e a decisão do 

Conselho a que se refere o n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  654 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Por imperativos de urgência devidamente 

justificados, relacionados com o 

funcionamento do espaço Schengen, a 

Comissão deve adotar atos de execução 

imediatamente aplicáveis em 

conformidade com o procedimento a que 

se refere o artigo 79.º, n.º 5. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  655 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Por imperativos de urgência devidamente 

justificados, relacionados com o 

funcionamento do espaço Schengen, a 

Comissão deve adotar atos de execução 

imediatamente aplicáveis em 

conformidade com o procedimento a que 

se refere o artigo 79.º, n.º 5. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  656 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Por imperativos de urgência devidamente 

justificados, relacionados com o 

funcionamento do espaço Schengen, a 

Comissão deve adotar atos de execução 

imediatamente aplicáveis em 

conformidade com o procedimento a que 

se refere o artigo 79.º, n.º 5. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  657 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

Por imperativos de urgência devidamente 

justificados, relacionados com o 

funcionamento do espaço Schengen, a 

Comissão deve adotar atos de execução 

imediatamente aplicáveis em conformidade 

com o procedimento a que se refere o 

artigo 79.º, n.º 5. 

Por imperativos de urgência devidamente 

justificados, relacionados com o 

funcionamento do espaço Schengen, a 

Comissão deve adotar atos de execução 

imediatamente aplicáveis em conformidade 

com o procedimento a que se refere o 

artigo 79.º, n.º 5, apenas até o Conselho 

tomar uma decisão. 

Or. en 

 

Alteração  658 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Por imperativos de urgência devidamente 

justificados, relacionados com o 

funcionamento do espaço Schengen, a 

Comissão deve adotar atos de execução 

imediatamente aplicáveis em 

conformidade com o procedimento a que 

se refere o artigo 79.º, n.º 5. 

O Conselho deve reunir-se imediatamente 

após a receção da proposta da Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  659 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Por imperativos de urgência devidamente 

justificados, relacionados com o 

funcionamento do espaço Schengen, a 

Comissão deve adotar atos de execução 

imediatamente aplicáveis em conformidade 

Por imperativos de urgência devidamente 

justificados, relacionados com a segurança 

interna da União ou o funcionamento do 

espaço Schengen, a Comissão deve adotar 

atos de execução imediatamente aplicáveis 
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com o procedimento a que se refere o 

artigo 79.º, n.º 5. 

em conformidade com o procedimento a 

que se refere o artigo 79.º, n.º 5. 

Or. en 

 

Alteração  660 

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 18 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. No caso de o Conselho não adotar 

a decisão relativa à recomendação da 

Comissão, de o Estado-Membro em causa 

continuar a não tomar medidas 

adequadas ou de persistirem pressões 

migratórias desproporcionadas na 

fronteira externa suscetíveis de pôr em 

risco o funcionamento do espaço 

Schengen, a Comissão, um mês após a 

sua recomendação anterior, recomenda 

ao Conselho a adoção de uma decisão 

determinando que não foram tomadas 

medidas concretas, a qual identifique as 

medidas a implementar pela Agência e 

obrigue o Estado-Membro em causa a 

cooperar com a Agência na aplicação das 

mesmas. 

 A decisão será considerada adotada pelo 

Conselho, a menos que este, deliberando 

por maioria qualificada, decida rejeitar a 

recomendação no prazo de dez dias a 

contar da sua adoção pela Comissão. O 

Estado-Membro em causa pode solicitar 

uma reunião do Conselho dentro deste 

prazo. A Comissão notifica o Parlamento 

Europeu. 

Or. en 

Justificação 

A atual proposta - bem como as alterações propostas pelo Conselho e pelo relator (no 



 

AM\1092761PT.doc 17/157 PE582.071v01-00 

 PT 

sentido de substituir a decisão da Comissão por uma decisão do Conselho) - não cria nem 

estabelece uma Agência/Autoridade Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras. Uma 

gestão verdadeiramente integrada das fronteiras europeias implicaria uma decisão 

«europeia». Assim, a presente alteração e a seguinte sugerem que a decisão seja tomada pela 

Comissão Europeia, prevendo, no entanto, que o Conselho possa opor-se-lhe por maioria 

qualificada. Este procedimento da «maioria qualificada invertida» está já contemplado no 

Regulamento (CE) n.º 1466/97 relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e 

à supervisão e coordenação das políticas económicas. 

 

Alteração  661 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – proémio 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Para efeitos do n.º 1, a Comissão 

deve prever uma ou mais das seguintes 

medidas a adotar pela Agência: 

2. A fim de minimizar o risco de pôr 

em causa o bom funcionamento do espaço 

Schengen, a decisão a que se refere o 

artigo 18.º, n.º 1, deve prever uma ou mais 

das seguintes medidas a adotar pela 

Agência. 

Or. en 

Justificação 

As medidas devem ser identificadas com o objetivo de atenuar os riscos de pôr em causa o 

bom funcionamento do espaço Schengen. Este procedimento pode servir de salvaguarda 

contra medidas que incorram no risco de piorar a situação. 

 

Alteração  662 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – proémio 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Para efeitos do n.º 1, a Comissão 

deve prever uma ou mais das seguintes 

medidas a adotar pela Agência: 

2. Para efeitos do n.º 1, a Comissão 

deve recomendar uma ou mais das 

seguintes medidas a adotar pela Agência: 
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Or. en 

 

Alteração  663 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Coordenação das atividades de um 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos; 

c) Coordenação das atividades de um 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos, com o acordo dos Estados-

Membros em causa; 

Or. en 

 

Alteração  664 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Coordenação das atividades de um 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos; 

c) Coordenação das atividades de um 

ou mais Estados-Membros e países 

terceiros nas fronteiras externas, incluindo 

operações conjuntas com países terceiros 

vizinhos, com o acordo dos Estados-

Membros em causa; 

Or. en 

 

Alteração  665 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração 

e) Organização de intervenções em 

matéria de regresso. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  666 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) Organização de intervenções em 

matéria de regresso. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Caso se deva recomendar o procedimento específico para uma ação urgente nas fronteiras 

externas de um Estado-Membro, tal procedimento nunca deve basear-se na necessidade de 

organizar intervenções em matéria de regresso. 

 

Alteração  667 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) Organização de intervenções em 

matéria de regresso. 

e) Assistência na organização de 

intervenções em matéria de regresso. 

Or. en 

 

Alteração  668 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 
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Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo deve, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data de 

adoção da decisão da Comissão, e após 

parecer do conselho de supervisão, 

determinar as ações necessárias à execução 

prática das medidas identificadas na 

decisão da Comissão, incluindo o 

equipamento técnico, bem como o número 

e os perfis dos guardas de fronteira e outro 

pessoal competente necessários ao 

cumprimento dos objetivos da referida 

decisão. 

3. O diretor executivo deve, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data de 

adoção da decisão do Conselho, determinar 

as ações necessárias à execução prática das 

medidas identificadas na decisão do 

Conselho, incluindo o equipamento 

técnico, bem como o número e os perfis 

dos guardas de fronteira e outro pessoal 

competente necessários ao cumprimento 

dos objetivos da referida decisão. 

Or. fr 

 

Alteração  669 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo deve, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data de 

adoção da decisão da Comissão, e após 

parecer do conselho de supervisão, 

determinar as ações necessárias à execução 

prática das medidas identificadas na 

decisão da Comissão, incluindo o 

equipamento técnico, bem como o número 

e os perfis dos guardas de fronteira e outro 

pessoal competente necessários ao 

cumprimento dos objetivos da referida 

decisão. 

3. O diretor executivo deve, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data de 

adoção da decisão da Comissão, e após 

parecer do conselho consultivo, determinar 

as ações necessárias à execução prática das 

medidas identificadas na decisão da 

Comissão, incluindo o equipamento 

técnico, bem como o número e os perfis 

dos guardas de fronteira e outro pessoal 

competente necessários ao cumprimento 

dos objetivos da referida decisão. 

Or. en 
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Alteração  670 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo deve, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data de 

adoção da decisão da Comissão, e após 

parecer do conselho de supervisão, 

determinar as ações necessárias à execução 

prática das medidas identificadas na 

decisão da Comissão, incluindo o 

equipamento técnico, bem como o número 

e os perfis dos guardas de fronteira e outro 

pessoal competente necessários ao 

cumprimento dos objetivos da referida 

decisão. 

3. O diretor executivo deve, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data de 

adoção da recomendação da Comissão, e 

após parecer do conselho de 

administração, determinar as ações 

necessárias à execução prática das medidas 

identificadas na recomendação da 

Comissão, incluindo o equipamento 

técnico, bem como o número e os perfis 

dos guardas de fronteira e outro pessoal 

competente necessários ao cumprimento 

dos objetivos da referida decisão. 

Or. en 

 

Alteração  671 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo deve, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data de 

adoção da decisão da Comissão, e após 

parecer do conselho de supervisão, 
determinar as ações necessárias à execução 

prática das medidas identificadas na 

decisão da Comissão, incluindo o 

equipamento técnico, bem como o número 

e os perfis dos guardas de fronteira e outro 

pessoal competente necessários ao 

cumprimento dos objetivos da referida 

decisão. 

3. O diretor executivo deve, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data de 

adoção da decisão do Conselho, 

determinar as ações necessárias à execução 

prática das medidas identificadas na 

decisão do Conselho, incluindo o 

equipamento técnico, bem como o número 

e os perfis dos guardas de fronteira e outro 

pessoal competente necessários ao 

cumprimento dos objetivos da referida 

decisão. 

Or. en 
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Alteração  672 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Simultaneamente, e no mesmo 

prazo de dois dias úteis, o diretor executivo 

deve apresentar um projeto de plano 

operacional ao Estado-Membro em causa. 

O diretor executivo e o Estado-Membro em 

causa devem elaborar o plano operacional 

no prazo de dois dias úteis a contar da data 

da sua apresentação. 

4. Simultaneamente, e no mesmo 

prazo de dois dias úteis, o diretor executivo 

deve apresentar um projeto de plano 

operacional ao Estado-Membro em causa. 

O diretor executivo e o Estado-Membro em 

causa devem elaborar o plano operacional 

no prazo de dois dias úteis a contar da data 

da sua apresentação, salvo se o Estado-

Membro em causa se opuser à aplicação 

da recomendação da Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  673 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Simultaneamente, e no mesmo 

prazo de dois dias úteis, o diretor 

executivo deve apresentar um projeto de 

plano operacional ao Estado-Membro em 

causa. O diretor executivo e o 

Estado-Membro em causa devem elaborar 

o plano operacional no prazo de dois dias 

úteis a contar da data da sua apresentação. 

4. O diretor executivo e o 

Estado-Membro em causa devem chegar a 

acordo sobre o plano operacional no prazo 

de quatro dias úteis a contar da data da 

apresentação do projeto de plano. 

Or. en 

Justificação 

A fim de prever tempo suficiente para acordar um plano operacional aceitável para ambas as 

partes, o prazo para se chegar a acordo sobre o plano operacional deve ser de quatro dias a 

contar da data de apresentação do projeto de plano. 
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Alteração  674 

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

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Simultaneamente, e no mesmo 

prazo de dois dias úteis, o diretor executivo 

deve apresentar um projeto de plano 

operacional ao Estado-Membro em causa. 

O diretor executivo e o Estado-Membro 

em causa devem elaborar o plano 

operacional no prazo de dois dias úteis a 

contar da data da sua apresentação. 

4. Simultaneamente, e no mesmo 

prazo de dois dias úteis, o diretor executivo 

deve apresentar um projeto de plano 

operacional ao Estado-Membro em causa. 

Or. en 

Justificação 

A atual proposta - bem como as alterações propostas pelo Conselho e pelo relator (no 

sentido de substituir a decisão da Comissão por uma decisão do Conselho) - não cria nem 

estabelece uma Agência/Autoridade Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras. Uma 

gestão verdadeiramente integrada das fronteiras europeias implicaria uma decisão 

«europeia». 

 

Alteração  675 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Com vista à execução prática das 

medidas definidas na decisão da Comissão, 

a Agência deve, sem demora e, em todo o 

caso, no prazo de três dias úteis a contar da 

data de elaboração do plano operacional, 

mobilizar o equipamento técnico 

necessário e o pessoal que integra o 

contingente de intervenção rápida a que se 

refere o artigo 19.º, n.º 5. O equipamento 

5. Com vista à execução prática das 

medidas definidas na decisão do Conselho, 

a Agência deve, sem demora e, em todo o 

caso, no prazo de três dias úteis a contar da 

data de elaboração do plano operacional, 

mobilizar o equipamento técnico 

necessário e o pessoal que integra o 

contingente de intervenção rápida a que se 

refere o artigo 19.º, n.º 5. O equipamento 
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técnico e as equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira suplementares 

devem ser mobilizados numa segunda fase, 

na medida do necessário e, em todo o caso, 

no prazo de cinco dias úteis a contar da 

data do destacamento do contingente de 

intervenção rápida. 

técnico e as equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira suplementares 

devem ser mobilizados numa segunda fase, 

na medida do necessário e, em todo o caso, 

no prazo de cinco dias úteis a contar da 

data do destacamento do contingente de 

intervenção rápida. 

Or. en 

 

Alteração  676 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Com vista à execução prática das 

medidas definidas na decisão da Comissão, 

a Agência deve, sem demora e, em todo o 

caso, no prazo de três dias úteis a contar da 

data de elaboração do plano operacional, 

mobilizar o equipamento técnico 

necessário e o pessoal que integra o 

contingente de intervenção rápida a que se 

refere o artigo 19.º, n.º 5. O equipamento 

técnico e as equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira suplementares 

devem ser mobilizados numa segunda fase, 

na medida do necessário e, em todo o caso, 

no prazo de cinco dias úteis a contar da 

data do destacamento do contingente de 

intervenção rápida. 

5. Com vista à execução prática das 

medidas definidas na decisão do Conselho, 

a Agência deve, sem demora e, em todo o 

caso, no prazo de três dias úteis a contar da 

data de elaboração do plano operacional, 

mobilizar o equipamento técnico 

necessário e o pessoal que integra o 

contingente de intervenção rápida a que se 

refere o artigo 19.º, n.º 5. O equipamento 

técnico e as equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira suplementares 

devem ser mobilizados numa segunda fase, 

na medida do necessário e, em todo o caso, 

no prazo de cinco dias úteis a contar da 

data do destacamento do contingente de 

intervenção rápida. 

Or. fr 

 

Alteração  677 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. Com vista à execução prática das 

medidas definidas na decisão da Comissão, 

a Agência deve, sem demora e, em todo o 

caso, no prazo de três dias úteis a contar da 

data de elaboração do plano operacional, 

mobilizar o equipamento técnico 

necessário e o pessoal que integra o 

contingente de intervenção rápida a que se 

refere o artigo 19.º, n.º 5. O equipamento 

técnico e as equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira suplementares 

devem ser mobilizados numa segunda fase, 

na medida do necessário e, em todo o caso, 

no prazo de cinco dias úteis a contar da 

data do destacamento do contingente de 

intervenção rápida. 

5. Com vista à execução prática das 

medidas definidas na decisão do Conselho, 

a Agência deve, sem demora e, em todo o 

caso, no prazo de cinco dias úteis a contar 

da data de elaboração do plano 

operacional, mobilizar o pessoal 

necessário que integra o contingente de 

intervenção rápida a que se refere o 

artigo 19.º, n.º 5. As equipas europeias de 

guardas costeiros e de fronteira 

suplementares devem ser mobilizadas 

numa segunda fase, na medida do 

necessário e, em todo o caso, no prazo de 

sete dias úteis a contar da data do 

destacamento do contingente de 

intervenção rápida. 

Or. en 

Justificação 

Os recursos e o equipamento são tratados no artigo 38.º. O presente artigo deve centrar-se 

no pessoal, sendo o prazo de mobilização prolongado por dois dias para facilitar o 

destacamento necessário. 

 

Alteração  678 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O Estado-Membro em causa deve 

cumprir a decisão da Comissão devendo 

para este efeito estabelecer de imediato 

uma cooperação com a Agência e 

desenvolver as ações necessárias para 

facilitar a execução da referida decisão, 

bem como a execução prática das medidas 

previstas nessa decisão e no plano 

operacional acordado com o diretor 

executivo. 

6. O Estado-Membro em causa deve 

indicar as razões da sua eventual 

oposição à execução da recomendação da 

Comissão. Caso não manifeste qualquer 

oposição, o Estado-Membro em causa 

deve cooperar com a Agência e 

desenvolver as ações necessárias para 

facilitar a execução da recomendação, bem 

como a execução prática das medidas 

previstas nessa recomendação e no plano 
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operacional acordado com o diretor 

executivo. 

Or. en 

Justificação 

O Estado-Membro em causa deve poder opor-se à execução da recomendação da Comissão. 

 

Alteração  679 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O Estado-Membro em causa deve 

cumprir a decisão da Comissão, devendo 

para este efeito estabelecer de imediato 

uma cooperação com a Agência e 

desenvolver as ações necessárias para 

facilitar a execução da referida decisão, 

bem como a execução prática das medidas 

previstas nessa decisão e no plano 

operacional acordado com o diretor 

executivo. 

6. O Estado-Membro em causa deve 

cumprir a decisão do Conselho, devendo 

para este efeito estabelecer de imediato 

uma cooperação com a Agência e 

desenvolver as ações necessárias para 

facilitar a execução da referida decisão, 

bem como a execução prática das medidas 

previstas nessa decisão e no plano 

operacional acordado com o diretor 

executivo. 

Or. fr 

 

Alteração  680 

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 18 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O Estado-Membro em causa deve 

cumprir a decisão da Comissão, devendo 

para este efeito estabelecer de imediato 

uma cooperação com a Agência e 

desenvolver as ações necessárias para 

6. O Estado-Membro em causa deve 

cumprir a decisão do Conselho, devendo 

para este efeito estabelecer de imediato 

uma cooperação com a Agência e 

desenvolver as ações necessárias para 
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facilitar a execução da referida decisão, 

bem como a execução prática das medidas 

previstas nessa decisão e no plano 

operacional acordado com o diretor 

executivo. 

facilitar a execução da referida decisão, 

bem como a execução prática das medidas 

previstas nessa decisão e no plano 

operacional. 

Or. en 

Justificação 

A atual proposta - bem como as alterações propostas pelo Conselho e pelo relator (no 

sentido de substituir a decisão da Comissão por uma decisão do Conselho) - não cria nem 

estabelece uma Agência/Autoridade Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras. Uma 

gestão verdadeiramente integrada das fronteiras europeias implicaria uma decisão 

«europeia». 

 

Alteração  681 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O Estado-Membro em causa deve 

cumprir a decisão da Comissão, devendo 

para este efeito estabelecer de imediato 

uma cooperação com a Agência e 

desenvolver as ações necessárias para 

facilitar a execução da referida decisão, 

bem como a execução prática das medidas 

previstas nessa decisão e no plano 

operacional acordado com o diretor 

executivo. 

6. O Estado-Membro em causa deve 

cumprir a decisão do Conselho, devendo 

para este efeito estabelecer de imediato 

uma cooperação com a Agência e 

desenvolver as ações necessárias para 

facilitar a execução da referida decisão, 

bem como a execução prática das medidas 

previstas nessa decisão e no plano 

operacional acordado com o diretor 

executivo. 

Or. en 

 

Alteração  682 

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

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 7-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 7-A. A fim de assegurar uma gestão 

adequada das fronteiras europeias, a 

Comissão deve acompanhar a aplicação 

adequada das medidas identificadas na 

decisão do Conselho e as ações 

empreendidas pela Agência para esse 

efeito. 

Or. en 

Justificação 

Presentemente, o artigo 18.º não prevê qualquer mecanismo de aplicação. 

 

Alteração  683 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. Se o Estado-Membro em causa 

não cumprir a decisão do Conselho nem 

cooperar suficientemente com a Agência, 

poderá haver lugar à reintrodução 

temporária dos controlos nas fronteiras 

internas, caso o funcionamento geral do 

espaço sem controlos nas fronteiras 

internas fique em risco. 

Or. en 

 

Alteração  684 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 7-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 7-A. No caso de um Estado-Membro da 

UE se recusar a cumprir a decisão do 

Conselho, todos os outros Estados-

Membros da UE terão imediatamente o 

direito de repor os controlos nas 

fronteiras internas até que a referida 

decisão seja plenamente cumprida ou o 

Estado-Membro em causa abandone o 

espaço Schengen; 

Or. en 

 

Alteração  685 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 7-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-B. O n.º 7-A é acionado nos termos 

dos artigos 26.º, 26.º-A e 27.º do 

Regulamento 562/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. 

Or. en 

 

Alteração  686 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve destacar os guardas 

de fronteira e outros efetivos na qualidade 

de membros das equipas europeias de 

guardas costeiros e de fronteira para 

realizar operações conjuntas, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras no quadro 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

1. A Agência deve destacar os guardas 

de fronteira e outros efetivos na qualidade 

de membros das equipas europeias de 

guardas costeiros e de fronteira para 

realizar operações conjuntas, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras no quadro 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 
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migratórios. A Agência pode também 

destacar peritos do seu próprio quadro de 

pessoal. 

migratórios. A Agência pode também 

destacar peritos do seu próprio quadro de 

pessoal. Só devem ser destacados para 

uma ação da Agência guardas de 

fronteira, peritos e pessoal que tenham 

recebido formação em conformidade com 

o artigo 35.º do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  687 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve destacar os guardas 

de fronteira e outros efetivos na qualidade 

de membros das equipas europeias de 

guardas costeiros e de fronteira para 

realizar operações conjuntas, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras no quadro 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios. A Agência pode também 

destacar peritos do seu próprio quadro de 

pessoal. 

1. A Agência deve destacar os guardas 

de fronteira e outros efetivos na qualidade 

de membros das equipas europeias de 

guardas costeiros e de fronteira para 

realizar operações conjuntas, intervenções 

rápidas nas fronteiras e outras no quadro 

das equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios. A Agência pode também 

destacar peritos do seu próprio quadro de 

pessoal. A Agência apenas deve destacar 

guardas de fronteira, peritos e pessoal que 

tenham recebido formação em 

conformidade com o artigo 35.º. 

Or. en 

 

Alteração  688 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sob proposta do diretor executivo, 

o conselho de administração decide, por 

2. Sob proposta do diretor executivo, 

o conselho de administração decide, por 
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maioria absoluta dos membros com direito 

de voto, quais os perfis e o número total de 

agentes a disponibilizar para as equipas 

europeias de guardas costeiros e de 

fronteira. O mesmo procedimento é 

aplicável a eventuais alterações posteriores 

dos perfis e número total de agentes. Os 

Estados-Membros contribuem para as 

equipas europeias de guardas costeiros e de 

fronteira recorrendo a um contingente de 

reserva nacional com base nos diferentes 

perfis definidos, nomeando guardas de 

fronteira que correspondam aos perfis 

exigidos. 

maioria absoluta dos membros com direito 

de voto, quais os perfis e o número total de 

agentes a disponibilizar para as equipas 

europeias de guardas costeiros e de 

fronteira. O mesmo procedimento é 

aplicável a eventuais alterações posteriores 

dos perfis e número total de agentes. Os 

Estados-Membros contribuem para as 

equipas europeias de guardas costeiros e de 

fronteira recorrendo a um contingente de 

reserva nacional com base nos diferentes 

perfis definidos, nomeando guardas de 

fronteira que correspondam aos perfis 

exigidos e tendo em conta as suas 

próprias necessidades para garantir a 

segurança das suas fronteiras externas. 

Or. en 

 

Alteração  689 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O contingente de intervenção 

rápida é um corpo permanente, totalmente 

à disposição da Agência, que pode ser 

destacado a partir de cada um dos Estados-

Membros no prazo de três dias úteis a 

contar da data em que o plano operacional 

tiver sido acordado entre o diretor 

executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. Para o efeito, cada Estado-

Membro deve, numa base anual, colocar à 

disposição da Agência um número de 

guardas de fronteira proporcional a, pelo 

menos, 3 % do pessoal dos Estados-

Membros sem fronteiras externas 

terrestres ou marítimas e 2 % do pessoal 

dos Estados-Membros com fronteiras 

externas terrestres ou marítimas, e que 
perfaça um mínimo de 1500 agentes, 

correspondendo aos perfis identificados na 

5. O contingente de intervenção 

rápida é um corpo permanente, totalmente 

à disposição da Agência, que pode ser 

destacado a partir de cada um dos Estados-

Membros no prazo de três dias úteis a 

contar da data em que o plano operacional 

tiver sido acordado entre o diretor 

executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. Para o efeito, cada Estado-

Membro deve, numa base anual, colocar à 

disposição da Agência um determinado 

número de guardas de fronteira, para que o 

seu número total perfaça um mínimo de 1 

500 agentes, correspondendo aos perfis 

identificados na decisão do conselho de 

administração. 
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decisão do conselho de administração. 

Or. fr 

 

Alteração  690 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O contingente de intervenção 

rápida é um corpo permanente, totalmente 

à disposição da Agência, que pode ser 

destacado a partir de cada um dos Estados-

Membros no prazo de três dias úteis a 

contar da data em que o plano operacional 

tiver sido acordado entre o diretor 

executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. Para o efeito, cada Estado-

Membro deve, numa base anual, colocar à 

disposição da Agência um número de 

guardas de fronteira proporcional a, pelo 

menos, 3 % do pessoal dos Estados-

Membros sem fronteiras externas terrestres 

ou marítimas e 2 % do pessoal dos 

Estados-Membros com fronteiras externas 

terrestres ou marítimas, e que perfaça um 

mínimo de 1500 agentes, correspondendo 

aos perfis identificados na decisão do 

conselho de administração. 

5. O contingente de intervenção 

rápida é um corpo permanente, totalmente 

à disposição da Agência, que pode ser 

destacado a partir de cada um dos Estados-

Membros no prazo de três dias úteis a 

contar da data em que o plano operacional 

tiver sido acordado entre o diretor 

executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. Para o efeito, cada Estado-

Membro deve, numa base anual, colocar à 

disposição da Agência um número de 

guardas de fronteira proporcional a, pelo 

menos, 3 % do pessoal dos Estados-

Membros sem fronteiras externas terrestres 

ou marítimas e 2 % do pessoal dos 

Estados-Membros com fronteiras externas 

terrestres ou marítimas, e que perfaça um 

mínimo de 1500 agentes, correspondendo 

aos perfis identificados na decisão do 

conselho de administração. A Agência 

deve avaliar se os guardas de fronteira 

propostos pelos Estados-Membros 

correspondem aos perfis definidos e 

decidir sobre os guardas de fronteira a 

escolher para o contingente de 

intervenção rápida. A Agência dispõe de 

poderes para retirar um guarda de 

fronteira do contingente em caso de má 

conduta ou violação das regras aplicáveis. 

Or. en 
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Alteração  691 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O contingente de intervenção 

rápida é um corpo permanente, totalmente 

à disposição da Agência, que pode ser 

destacado a partir de cada um dos Estados-

Membros no prazo de três dias úteis a 

contar da data em que o plano operacional 

tiver sido acordado entre o diretor 

executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. Para o efeito, cada Estado-

Membro deve, numa base anual, colocar à 

disposição da Agência um número de 

guardas de fronteira proporcional a, pelo 

menos, 3 % do pessoal dos Estados-

Membros sem fronteiras externas 

terrestres ou marítimas e 2 % do pessoal 

dos Estados-Membros com fronteiras 

externas terrestres ou marítimas, e que 

perfaça um mínimo de 1500 agentes, 

correspondendo aos perfis identificados na 

decisão do conselho de administração. 

5. O contingente de intervenção 

rápida é um corpo permanente, totalmente 

à disposição da Agência, que pode ser 

destacado a partir de cada um dos Estados-

Membros no prazo de cinco dias úteis a 

contar da data em que o plano operacional 

tiver sido acordado entre o diretor 

executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. Para o efeito, cada Estado-

Membro deve, numa base anual, colocar à 

disposição da Agência um número de 

guardas de fronteira, ou outro pessoal 

competente, que perfaça um mínimo de 

1500 agentes, correspondendo aos perfis 

identificados na decisão do conselho de 

administração. 

Or. en 

Justificação 

A aplicação de um sistema percentual pode revelar-se muito difícil, visto que os vários 

Estados-Membros têm diferentes sistemas e forma de organização. Funciona melhor um 

sistema que indique as obrigações dos Estados-Membros em termos numéricos. 

 

Alteração  692 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O contingente de intervenção 5. O contingente de intervenção 
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rápida é um corpo permanente, totalmente 

à disposição da Agência, que pode ser 

destacado a partir de cada um dos Estados-

Membros no prazo de três dias úteis a 

contar da data em que o plano operacional 

tiver sido acordado entre o diretor 

executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. Para o efeito, cada Estado-

Membro deve, numa base anual, colocar à 

disposição da Agência um número de 

guardas de fronteira proporcional a, pelo 

menos, 3 % do pessoal dos Estados-

Membros sem fronteiras externas terrestres 

ou marítimas e 2 % do pessoal dos 

Estados-Membros com fronteiras externas 

terrestres ou marítimas, e que perfaça um 

mínimo de 1500 agentes, correspondendo 

aos perfis identificados na decisão do 

conselho de administração. 

rápida é um contingente de reserva que 

pode ser destacado a partir de cada um dos 

Estados-Membros no prazo de três dias 

úteis a contar da data em que o plano 

operacional tiver sido acordado entre o 

diretor executivo e o Estado-Membro de 

acolhimento. Para o efeito, cada Estado-

Membro deve, numa base anual, afetar um 

número de guardas de fronteira 

proporcional a, pelo menos, 3 % do pessoal 

dos Estados-Membros sem fronteiras 

externas terrestres ou marítimas e 2 % do 

pessoal dos Estados-Membros com 

fronteiras externas terrestres ou marítimas, 

e que perfaça um mínimo de 1500 agentes, 

correspondendo aos perfis identificados na 

decisão do conselho de administração. 

Or. en 

 

Alteração  693 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 8 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os referidos destacamentos podem ter uma 

duração de 12 meses ou mais, mas nunca 

inferior a três meses. Os guardas de 

fronteira destacados são considerados 

membros das equipas e têm as 

competências e funções dos membros das 

equipas. O Estado-Membro que tenha 

enviado guardas de fronteira é considerado 

o Estado-Membro de origem. 

Os referidos destacamentos não podem 

nunca ter uma duração inferior a três 

meses. Os guardas de fronteira destacados 

são considerados membros das equipas e 

têm as competências e funções dos 

membros das equipas. O Estado-Membro 

que tenha enviado guardas de fronteira é 

considerado o Estado-Membro de origem. 

Or. fr 

 

Alteração  694 

Ska Keller 
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Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 8 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os referidos destacamentos podem ter uma 

duração de 12 meses ou mais, mas nunca 

inferior a três meses. Os guardas de 

fronteira destacados são considerados 

membros das equipas e têm as 

competências e funções dos membros das 

equipas. O Estado-Membro que tenha 

enviado guardas de fronteira é considerado 

o Estado-Membro de origem. 

Os referidos destacamentos podem ter uma 

duração de 12 meses ou mais, mas nunca 

inferior a três meses. Os guardas de 

fronteira destacados são considerados 

membros das equipas e têm as 

competências e funções dos membros das 

equipas. O Estado-Membro que tenha 

enviado guardas de fronteira é considerado 

o Estado-Membro de origem. O processo 

disciplinar da Agência é também aplicável 

aos guardas de fronteira destacados. 

Or. en 

 

Alteração  695 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. A Agência comunica anualmente 

ao Parlamento Europeu o número de 

guardas de fronteira que cada Estado-

Membro se comprometeu a disponibilizar 

para as equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira nos termos do 

presente artigo. 

9. A Agência comunica anualmente 

ao Parlamento Europeu o número de 

guardas de fronteira que cada Estado-

Membro se comprometeu a disponibilizar 

para as equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira e o número de 

guardas de fronteira efetivamente postos à 

disposição, nos termos do presente artigo. 

Or. fr 

 

Alteração  696 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas respeitam 

integralmente os direitos fundamentais, 

incluindo o acesso aos procedimentos de 

asilo, e a dignidade humana. Qualquer 

medida tomada no desempenho das suas 

tarefas e no exercício das suas 

competências deve ser proporcional aos 

objetivos visados. No desempenho das suas 

tarefas e no exercício das suas 

competências, os membros das equipas não 

discriminam as pessoas em razão do sexo, 

origem racial ou étnica, religião ou crença, 

deficiência, idade ou orientação sexual. 

4. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas respeitam sempre e 

integralmente os direitos fundamentais, 

incluindo o acesso aos procedimentos de 

asilo, e a dignidade humana. Quaisquer 

ações e medidas tomadas no desempenho 

das suas tarefas e no exercício das suas 

competências devem ser proporcionais aos 

objetivos visados. No desempenho das suas 

tarefas e no exercício das suas 

competências, os membros das equipas não 

discriminam as pessoas em razão do 

género, origem racial ou étnica, religião ou 

crença, deficiência, idade, identidade de 

género e orientação sexual ou 

nacionalidade. 

Or. en 

 

Alteração  697 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas respeitam 

integralmente os direitos fundamentais, 

incluindo o acesso aos procedimentos de 

asilo, e a dignidade humana. Qualquer 

medida tomada no desempenho das suas 

tarefas e no exercício das suas 

competências deve ser proporcional aos 

objetivos visados. No desempenho das suas 

tarefas e no exercício das suas 

competências, os membros das equipas não 

discriminam as pessoas em razão do sexo, 

origem racial ou étnica, religião ou crença, 

deficiência, idade ou orientação sexual. 

4. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas respeitam 

integralmente os direitos fundamentais, 

incluindo o acesso aos procedimentos de 

asilo, e a dignidade humana. Qualquer 

medida tomada no desempenho das suas 

tarefas e no exercício das suas 

competências deve ser proporcional aos 

objetivos visados. No desempenho das suas 

tarefas e no exercício das suas 

competências, os membros das equipas não 

discriminam as pessoas em razão do 

género, origem racial ou étnica, religião ou 

crença, deficiência, idade ou orientação 

sexual. 
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Or. en 

 

Alteração  698 

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

aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas respeitam 

integralmente os direitos fundamentais, 

incluindo o acesso aos procedimentos de 

asilo, e a dignidade humana. Qualquer 

medida tomada no desempenho das suas 

tarefas e no exercício das suas 

competências deve ser proporcional aos 

objetivos visados. No desempenho das suas 

tarefas e no exercício das suas 

competências, os membros das equipas não 

discriminam as pessoas em razão do sexo, 

origem racial ou étnica, religião ou crença, 

deficiência, idade ou orientação sexual. 

4. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas respeitam 

integralmente os direitos fundamentais e a 

dignidade humana. Qualquer medida 

tomada no desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências deve 

ser proporcional aos objetivos visados. No 

desempenho das suas tarefas e no exercício 

das suas competências, os membros das 

equipas não discriminam as pessoas em 

razão do sexo, origem racial ou étnica, 

religião ou crença, deficiência, idade ou 

orientação sexual. 

Or. en 

 

Alteração  699 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Agência presta formação 

adequada e obrigatória, sensível às 

questões de género, a todo o pessoal dos 

serviços de fronteira e de aplicação da lei, 

incluindo o pessoal do contingente de 

intervenção rápida, devendo essa 

formação centrar-se na dimensão de 

género, crianças, pessoas LGBTI e outros 
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grupos vulneráveis, de modo que os 

guardas de fronteira e o pessoal 

responsável pela aplicação da lei 

compreendam plenamente o fenómeno e 

saibam reconhecer os grupos vulneráveis. 

Or. en 

 

Alteração  700 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-B. A Agência deve centrar-se no 

interesse superior dos menores não 

acompanhados, a fim de não prolongar 

inutilmente o procedimento e de lhes 

garantir um acesso rápido aos 

procedimentos de determinação do 

estatuto de proteção internacional. 

Or. en 

 

Alteração  701 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Rejeita o recurso regular à 

detenção dos refugiados e salienta a 

necessidade de garantir que os direitos 

humanos não sejam violados; insiste na 

necessidade de avaliações individuais 

para verificar o cumprimento de todas as 

condições prévias exigidas e de privilegiar 

sempre alternativas à detenção. 

Or. en 
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Alteração  702 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-B. Solicita que se ponha termo às 

detenções de crianças na UE e que os pais 

possam viver com os seus filhos em 

instalações adaptadas às suas 

necessidades enquanto aguardam a 

decisão relativa ao respetivo pedido de 

asilo; 

Or. en 

 

Alteração  703 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo deve nomear 

um ou mais peritos do pessoal da Agência, 

que acompanham as equipas na qualidade 

de agentes de coordenação em cada 

operação conjunta ou intervenção rápida 

nas fronteiras. O diretor executivo deve 

comunicar essa nomeação ao Estado-

Membro de acolhimento. 

2. O diretor executivo deve nomear 

um perito do pessoal da Agência, que 

acompanha as equipas na qualidade de 

agente de coordenação em cada operação 

conjunta ou intervenção rápida nas 

fronteiras. O diretor executivo deve 

comunicar essa nomeação ao Estado-

Membro de acolhimento. 

Or. en 

 

Alteração  704 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 3 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

b) Verificar a correta execução do 

plano operacional; 

b) Verificar a correta execução do 

plano operacional, nomeadamente a 

proteção dos direitos fundamentais; 

Or. en 

 

Alteração  705 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Informar a Agência sobre aspetos 

relacionados com a apresentação de 

garantias suficientes por parte do Estado-

Membro de acolhimento por forma a 

assegurar a proteção dos direitos 

fundamentais durante toda a operação 

conjunta ou intervenção rápida nas 

fronteiras; 

d) Assegurar a aplicação das normas 

da UE em matéria de gestão das 

fronteiras e o respeito pelos direitos 

fundamentais nas fronteiras, bem como 
informar a Agência sobre aspetos 

relacionados com a apresentação de 

garantias suficientes por parte do Estado-

Membro de acolhimento por forma a 

assegurar a proteção dos direitos 

fundamentais durante toda a operação 

conjunta ou intervenção rápida nas 

fronteiras; 

Or. en 

 

Alteração  706 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Informar a Agência sobre aspetos 

relacionados com a apresentação de 

garantias suficientes por parte do Estado-

Membro de acolhimento por forma a 

d) Observar e promover a aplicação 

das medidas atuais e futuras da União em 

matéria de gestão das fronteiras externas 

e respeito pelos direitos fundamentais nas 
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assegurar a proteção dos direitos 

fundamentais durante toda a operação 

conjunta ou intervenção rápida nas 

fronteiras; 

atividades de gestão de fronteiras, bem 

como informar a Agência sobre aspetos 

relacionados com a apresentação de 

garantias suficientes por parte do Estado-

Membro de acolhimento por forma a 

assegurar a proteção dos direitos 

fundamentais durante toda a operação 

conjunta ou intervenção rápida nas 

fronteiras; 

Or. en 

 

Alteração  707 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Se a avaliação da vulnerabilidade 

demonstrar que o Estado-Membro da UE 

está em incumprimento por deficiências 

na guarda das fronteiras externas da UE, 

parte do orçamento para as operações da 

Agência será coberto por esse Estado-

Membro, no montante que a avaliação 

indicar como sendo o orçamento nacional 

suplementar que teria sido necessário 

para uma gestão adequada das fronteiras. 

Or. en 

 

Alteração  708 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Suspensão ou cessação de operações 

conjuntas e intervenções rápidas nas 

fronteiras 

Suspensão ou cessação de operações 
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Or. en 

 

Alteração  709 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O diretor executivo deve pôr termo, 

uma vez informado o Estado-Membro em 

causa, a operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras se 

deixarem de se verificar as condições para 

a sua realização. 

1. O diretor executivo deve pôr termo, 

uma vez informado o Estado-Membro em 

causa, a operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras, 

projetos-piloto, equipas de apoio à gestão 

dos fluxos migratórios, operações ou 

intervenções em matéria de regresso ou 

acordos de trabalho se deixarem de se 

verificar as condições para a sua 

realização. 

Or. en 

 

Alteração  710 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O diretor executivo deve pôr termo, 

uma vez informado o Estado-Membro em 

causa, a operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras se 

deixarem de se verificar as condições para 

a sua realização. 

1. O diretor executivo deve pôr termo, 

uma vez informados o Estado-Membro em 

causa e o conselho de administração, a 

operações conjuntas ou intervenções 

rápidas nas fronteiras se deixarem de se 

verificar as condições para a sua 

realização. 

Or. fr 

 

Alteração  711 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 
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Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O diretor executivo deve pôr termo, 

uma vez informado o Estado-Membro em 

causa, a operações conjuntas ou 

intervenções rápidas nas fronteiras se 

deixarem de se verificar as condições para 

a sua realização. 

1. O diretor executivo pode pôr termo, 

uma vez devidamente consultado e 

informado o Estado-Membro em causa, a 

operações conjuntas ou intervenções 

rápidas nas fronteiras se deixarem de se 

verificar as condições para a sua 

realização. 

Or. en 

 

Alteração  712 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo pode retirar o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou de uma intervenção rápida nas 

fronteiras ou determinar a sua suspensão 

ou cessação se o Estado-Membro de 

acolhimento não respeitar o plano 

operacional. 

2. O diretor executivo pode retirar o 

financiamento de uma operação conjunta, 

de uma intervenção rápida nas fronteiras, 

de um projeto-piloto, de uma equipa de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios ou 

de uma operação ou intervenção em 

matéria de regresso, ou determinar a sua 

suspensão ou cessação se o Estado-

Membro de acolhimento não respeitar o 

plano operacional. 

Or. en 

 

Alteração  713 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo pode retirar o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou de uma intervenção rápida nas 

fronteiras ou determinar a sua suspensão 

ou cessação se o Estado-Membro de 

acolhimento não respeitar o plano 

operacional. 

2. O diretor executivo pode retirar, 

uma vez informado o Estado-Membro em 

causa, o financiamento de uma operação 

conjunta, de uma intervenção rápida nas 

fronteiras ou do destacamento de uma 

equipa de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios, ou determinar a sua suspensão 

ou cessação se o Estado-Membro de 

acolhimento não respeitar o plano 

operacional. 

Or. en 

Justificação 

O Estado-Membro em causa deve ser informado antes de o diretor executivo retirar o 

financiamento de uma operação, de modo a que esse Estado-Membro possa tomar as 

providências necessárias para assumir a operação. 

 

Alteração  714 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras, ou 

suspende ou cessa, no todo ou em parte, 

qualquer operação conjunta ou 

intervenção rápida nas fronteiras se 

considerar que se verificaram violações dos 

direitos fundamentais ou incumprimento 

das obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras se 

considerar que se verificaram violações dos 

direitos fundamentais ou incumprimento 

das obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. 

Or. en 
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Alteração  715 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras, ou 

suspende ou cessa, no todo ou em parte, 

qualquer operação conjunta ou intervenção 

rápida nas fronteiras se considerar que se 

verificaram violações dos direitos 

fundamentais ou incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. 

3. O diretor executivo retira, uma vez 

informado o Estado-Membro em causa, o 

financiamento de uma operação conjunta, 

de uma intervenção rápida nas fronteiras 

ou de um destacamento de equipas de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios, ou 

suspende ou cessa, no todo ou em parte, 

qualquer operação conjunta, intervenção 

rápida nas fronteiras ou destacamento de 

equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios, se considerar que se 

verificaram violações dos direitos 

fundamentais ou incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. O diretor 

executivo informa o conselho de 

administração dessa decisão. 

Or. en 

Justificação 

O Estado-Membro em causa deve ser informado de qualquer decisão tomada pelo diretor 

executivo que o afete diretamente. 

 

Alteração  716 

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

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras, ou 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras, ou 
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suspende ou cessa, no todo ou em parte, 

qualquer operação conjunta ou intervenção 

rápida nas fronteiras se considerar que se 

verificaram violações dos direitos 

fundamentais ou incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. 

suspende ou cessa, no todo ou em parte, 

qualquer operação conjunta ou intervenção 

rápida nas fronteiras se considerar que se 

verificaram violações dos direitos 

fundamentais ou incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. Para este 

efeito, a Agência estabelece e publica os 

critérios subjacentes a uma decisão de 

suspensão, cessação ou retirada do 

financiamento de uma operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras. 

Or. en 

 

Alteração  717 

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

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras, ou 

suspende ou cessa, no todo ou em parte, 

qualquer operação conjunta ou intervenção 

rápida nas fronteiras se considerar que se 

verificaram violações dos direitos 

fundamentais ou incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. 

3. O diretor executivo, em estreita 

cooperação com o fórum consultivo e o 

agente para os direitos fundamentais, 
retira o financiamento de uma operação 

conjunta ou intervenção rápida nas 

fronteiras, ou suspende ou cessa, no todo 

ou em parte, qualquer operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras se 

considerar que se verificaram violações dos 

direitos fundamentais ou incumprimento 

das obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. 

 Tal decisão deve assentar em critérios 

objetivos e públicos e estar associada aos 

elementos relativos aos direitos 

fundamentais da análise dos riscos e das 

avaliações de vulnerabilidade, bem como 

aos resultados do mecanismo de 

apresentação de queixas. 
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Or. en 

 

Alteração  718 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras, ou 

suspende ou cessa, no todo ou em parte, 

qualquer operação conjunta ou intervenção 

rápida nas fronteiras se considerar que se 

verificaram violações dos direitos 

fundamentais ou incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta, 

intervenção rápida nas fronteiras, projeto-

piloto, equipa de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios, operação ou intervenção em 

matéria de regresso ou acordo de 

trabalho, ou suspende ou cessa, no todo ou 

em parte, qualquer operação conjunta, 

intervenção rápida nas fronteiras, projeto-

piloto, equipa de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios, operação ou intervenção em 

matéria de regresso ou acordo de 

trabalho, se considerar que se verificaram 

violações dos direitos fundamentais ou 

incumprimento das obrigações em matéria 

de proteção internacional com caráter 

grave ou com probabilidade de persistirem. 

Com base nas recomendações do agente 

para os direitos fundamentais, e após 

consulta do fórum consultivo e de outros 

intervenientes relevantes, o diretor 

executivo adota critérios para retirar o 

financiamento, suspender ou cessar uma 

atividade da Agência. Devem ser tidos em 

consideração os resultados obtidos pelo 

agente para os direitos fundamentais no 

quadro do mecanismo de apresentação de 

queixas. O agente para os direitos 

fundamentais pode recomendar a retirada 

do financiamento, a suspensão ou a 

cessação de uma atividade. 

Or. en 
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Alteração  719 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta 

ou intervenção rápida nas fronteiras, ou 

suspende ou cessa, no todo ou em parte, 

qualquer operação conjunta ou intervenção 

rápida nas fronteiras se considerar que se 

verificaram violações dos direitos 

fundamentais ou incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave ou com 

probabilidade de persistirem. 

3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação conjunta, 

intervenção rápida nas fronteiras, projeto-

piloto, equipa de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios, operação ou intervenção em 

matéria de regresso ou acordo de 

trabalho, ou suspende ou cessa, no todo ou 

em parte, qualquer operação conjunta ou 

intervenção rápida nas fronteiras, projeto-

piloto, equipa de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios, operação ou intervenção em 

matéria de regresso ou acordo de 

trabalho, se considerar que se verificaram 

violações dos direitos fundamentais ou 

incumprimento das obrigações em matéria 

de proteção internacional com caráter 

grave ou com probabilidade de persistirem. 

Com base nas recomendações do agente 

para os direitos fundamentais, e após 

consulta do fórum consultivo e de outros 

intervenientes relevantes, o diretor 

executivo adota critérios para retirar o 

financiamento, suspender ou cessar uma 

atividade da Agência. O agente para os 

direitos fundamentais pode recomendar a 

retirada do financiamento, a suspensão 

ou a cessação de uma atividade. 

Or. en 

 

Alteração  720 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os custos suportados pela Agência 
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nos termos do artigo 23.º do presente 

regulamento ficam, na sua totalidade, a 

cargo da Agência até ao regresso efetivo 

dos guardas de fronteira e dos guardas 

costeiros ao respetivo Estado-Membro. 

Or. fr 

 

Alteração  721 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-B. As decisões de suspensão ou de 

cessação das operações conjuntas e das 

intervenções rápidas nas fronteiras 

tomadas pelo diretor executivo podem ser 

contestadas pelo Estado-Membro em 

causa junto do conselho de 

administração. 

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  722 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Avaliação das operações conjuntas e das 

intervenções rápidas nas fronteiras 

Avaliação das operações 

Or. en 
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Alteração  723 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O diretor executivo avalia os resultados das 

operações conjuntas e das intervenções 

rápidas nas fronteiras e transmite ao 

conselho de administração os relatórios de 

avaliação exaustiva no prazo de 60 dias a 

contar do termo dessas operações e 

projetos, acompanhados das observações 

do agente para os direitos fundamentais. A 

Agência efetua uma análise comparativa 

global desses resultados, a incluir no 

relatório anual de atividades consolidado, 

tendo em vista a melhoria da qualidade, 

coerência e eficácia das futuras operações 

conjuntas e intervenções rápidas nas 

fronteiras. 

O diretor executivo avalia os resultados das 

operações conjuntas, intervenções rápidas 

nas fronteiras, projetos-piloto, equipas de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios, 

operações ou intervenções em matéria de 

regresso e cooperação operacional com 

países terceiros, nomeadamente no 

domínio do respeito pelos direitos 

fundamentais, e transmite ao conselho de 

administração os relatórios de avaliação 

exaustiva no prazo de 60 dias a contar do 

termo dessas operações e projetos, 

acompanhados das observações do agente 

para os direitos fundamentais e do fórum 

consultivo da Frontex. A Agência efetua 

uma análise comparativa global desses 

resultados, a incluir no relatório anual de 

atividades consolidado, tendo em vista a 

melhoria da qualidade, coerência e eficácia 

das futuras atividades. 

Or. en 

 

Alteração  724 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O diretor executivo avalia os resultados das 

operações conjuntas e das intervenções 

rápidas nas fronteiras e transmite ao 

conselho de administração os relatórios de 

avaliação exaustiva no prazo de 60 dias a 

contar do termo dessas operações e 

O diretor executivo avalia os resultados das 

operações conjuntas, intervenções rápidas 

nas fronteiras, projetos-piloto, equipas de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios, 

operações ou intervenções em matéria de 

regresso e cooperação operacional com 
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projetos, acompanhados das observações 

do agente para os direitos fundamentais. A 

Agência efetua uma análise comparativa 

global desses resultados, a incluir no 

relatório anual de atividades consolidado, 

tendo em vista a melhoria da qualidade, 

coerência e eficácia das futuras operações 

conjuntas e intervenções rápidas nas 

fronteiras. 

países terceiros, nomeadamente no 

domínio do respeito pelos direitos 

fundamentais, e transmite ao conselho de 

administração os relatórios de avaliação 

exaustiva no prazo de 60 dias a contar do 

termo dessas operações e projetos, 

acompanhados das observações do agente 

para os direitos fundamentais. A Agência 

efetua uma análise comparativa global 

desses resultados, a incluir no relatório 

anual de atividades consolidado, tendo em 

vista a melhoria da qualidade, coerência e 

eficácia das futuras ações. 

Or. en 

 

Alteração  725 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O diretor executivo avalia os resultados das 

operações conjuntas e das intervenções 

rápidas nas fronteiras e transmite ao 

conselho de administração os relatórios de 

avaliação exaustiva no prazo de 60 dias a 

contar do termo dessas operações e 

projetos, acompanhados das observações 

do agente para os direitos fundamentais. A 

Agência efetua uma análise comparativa 

global desses resultados, a incluir no 

relatório anual de atividades consolidado, 

tendo em vista a melhoria da qualidade, 

coerência e eficácia das futuras operações 

conjuntas e intervenções rápidas nas 

fronteiras. 

O diretor executivo avalia os resultados das 

operações conjuntas, intervenções rápidas 

nas fronteiras, projetos-piloto, equipas de 

apoio à gestão dos fluxos migratórios, 

operações ou intervenções em matéria de 

regresso e cooperação operacional com 

países terceiros, nomeadamente no 

domínio do respeito pelos direitos 

fundamentais, e transmite ao conselho de 

administração os relatórios de avaliação 

exaustiva no prazo de 60 dias a contar do 

termo dessas operações e projetos, 

acompanhados das observações do agente 

para os direitos fundamentais. A Agência 

efetua uma análise comparativa global 

desses resultados, a incluir no relatório 

anual de atividades consolidado, tendo em 

vista a melhoria da qualidade, coerência e 

eficácia das futuras operações. 

Or. en 
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Alteração  726 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Capítulo 2 – secção 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  727 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 26 Suprimido 

Serviço de regresso  

1. O serviço de regresso é responsável por 

levar a cabo as ações da Agência 

relacionadas com o regresso, no respeito 

pelos direitos fundamentais e dos 

princípios gerais do direito da União e do 

direito internacional, incluindo as 

obrigações em matéria de proteção dos 

refugiados e dos direitos humanos. O 

serviço de regresso deve, nomeadamente: 

 

a) Coordenar a nível técnico e 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, com o objetivo de criar 

um sistema integrado de gestão das 

operações de regresso entre as 

autoridades competentes dos Estados-

Membros, com a participação das 

autoridades competentes de países 

terceiros e de outras partes interessadas 

relevantes; 

 

b) Prestar apoio operacional aos Estados-

Membros sujeitos a pressões especiais 

sobre os seus sistemas de regresso; 
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c) Coordenar a utilização dos respetivos 

sistemas informáticos e prestar apoio em 

matéria de cooperação consular no que 

respeita à identificação dos nacionais de 

países terceiros e à obtenção de 

documentos de viagem, bem como 

organizar e coordenar operações de 

regresso e prestar assistência à partida 

voluntária; 

 

d) Coordenar as ações da Agência em 

matéria de regresso estabelecidas no 

presente regulamento; 

 

e) Organizar, promover e coordenar as 

atividades que permitam o intercâmbio de 

informações e a identificação e 

conjugação das melhores práticas em 

matéria de regresso entre os Estados-

Membros; 

 

f) Financiar ou cofinanciar as operações, 

intervenções e atividades referidas no 

presente capítulo através de subvenções 

inscritas no seu orçamento, de acordo 

com as disposições financeiras aplicáveis 

à Agência. 

 

2. O apoio operacional referido no n.º 1, 

alínea b), deve incluir medidas destinadas 

a ajudar os Estados-Membros a aplicar os 

procedimentos de regresso, 

providenciando, através das autoridades 

nacionais competentes, o seguinte: 

 

a) Serviços de interpretação;  

b) Informações sobre os países terceiros 

de regresso; 

 

c) Pareceres sobre o tratamento e a gestão 

dos procedimentos de regresso nos termos 

da Diretiva 2008/115/CE; 

 

d) Assistência relacionada com as 

medidas necessárias para assegurar a 

disponibilidade das pessoas objeto de 

decisões de regresso e evitar a sua fuga. 

 

3. O serviço de regresso deve ter por 

objetivo o desenvolvimento de sinergias e 

a interligação de redes e programas 

financiados pela União no domínio do 

regresso, em estreita cooperação com a 
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Comissão Europeia e a Rede Europeia 

das Migrações.43 

4. A Agência pode utilizar os recursos 

financeiros da União disponíveis no 

domínio do regresso. A Agência deve 

assegurar, nas convenções de subvenção 

que celebrar com os Estados-Membros, a 

sujeição de qualquer apoio financeiro ao 

pleno respeito pela Carta dos Direitos 

Fundamentais. 

 

__________________  

43 JO L 131 de 21.5.2008, p. 7.  

Or. en 

 

Alteração  728 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – proémio 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O serviço de regresso é responsável 

por levar a cabo as ações da Agência 

relacionadas com o regresso, no respeito 

pelos direitos fundamentais e dos 

princípios gerais do direito da União e do 

direito internacional, incluindo as 

obrigações em matéria de proteção dos 

refugiados e dos direitos humanos. O 

serviço de regresso deve, nomeadamente: 

1. O serviço de regresso é responsável 

por levar a cabo as ações da Agência 

relacionadas com o regresso, no respeito 

pelos direitos fundamentais e dos 

princípios gerais do direito da União e do 

direito internacional, incluindo as 

obrigações em matéria de proteção dos 

refugiados e dos direitos humanos e os 

direitos da criança. O serviço de regresso 

deve, nomeadamente: 

Or. en 

 

Alteração  729 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – proémio 
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Texto da Comissão Alteração 

1. O serviço de regresso é responsável 

por levar a cabo as ações da Agência 

relacionadas com o regresso, no respeito 

pelos direitos fundamentais e dos 

princípios gerais do direito da União e do 

direito internacional, incluindo as 

obrigações em matéria de proteção dos 

refugiados e dos direitos humanos. O 

serviço de regresso deve, nomeadamente: 

1. O serviço de regresso é responsável 

por levar a cabo as ações da Agência 

relacionadas com o regresso, no respeito 

pelos direitos fundamentais e dos 

princípios gerais do direito da União e do 

direito internacional, e pelas obrigações em 

matéria de direitos humanos. O serviço de 

regresso deve, nomeadamente: 

Or. en 

 

Alteração  730 

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Coordenar a nível técnico e 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, com o objetivo de criar 

um sistema integrado de gestão das 

operações de regresso entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, com a 

participação das autoridades competentes 

de países terceiros e de outras partes 

interessadas relevantes; 

a) Coordenar a nível técnico e 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, inclusive nos casos de 

regresso voluntário, com o objetivo de 

criar um sistema integrado de gestão das 

operações de regresso entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, com a 

participação das autoridades competentes 

de países terceiros e de outras partes 

interessadas relevantes; 

Or. fr 

 

Alteração  731 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Coordenar a nível técnico e a) Coordenar a nível técnico e 
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operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, com o objetivo de criar 

um sistema integrado de gestão das 

operações de regresso entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, com a 

participação das autoridades competentes 

de países terceiros e de outras partes 

interessadas relevantes; 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, com o objetivo de criar 

um sistema integrado de gestão das 

operações de regresso entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, com a 

participação de agentes de controlo dos 

regressos forçados e de outras partes 

interessadas relevantes; 

Or. en 

 

Alteração  732 

Jaromír Štětina 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Coordenar a nível técnico e 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, com o objetivo de criar 

um sistema integrado de gestão das 

operações de regresso entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, com a 

participação das autoridades competentes 

de países terceiros e de outras partes 

interessadas relevantes; 

a) Coordenar a nível técnico e 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, incluindo de regresso 

voluntário, com o objetivo de criar um 

sistema integrado de gestão das operações 

de regresso entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, com a 

participação das autoridades competentes 

de países terceiros e de outras partes 

interessadas relevantes; 

Or. en 

 

Alteração  733 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Coordenar a nível técnico e 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, com o objetivo de criar 

um sistema integrado de gestão das 

operações de regresso entre as autoridades 

a) Coordenar a nível técnico e 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, inclusive nos casos de 

regresso voluntário, com o objetivo de 

criar um sistema integrado de gestão das 
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competentes dos Estados-Membros, com a 

participação das autoridades competentes 

de países terceiros e de outras partes 

interessadas relevantes; 

operações de regresso entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, com a 

participação das autoridades competentes 

de países terceiros e de outras partes 

interessadas relevantes; 

Or. fr 

 

Alteração  734 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Coordenar a nível técnico e 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, com o objetivo de criar 

um sistema integrado de gestão das 

operações de regresso entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, com a 

participação das autoridades competentes 

de países terceiros e de outras partes 

interessadas relevantes; 

a) Coordenar a nível técnico e 

operacional as ações de regresso dos 

Estados-Membros, com o objetivo de criar 

um sistema integrado de gestão das 

operações de regresso entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, 

incluindo de partida voluntária, com a 

participação das autoridades competentes 

de países terceiros e de outras partes 

interessadas relevantes; 

Or. en 

 

Alteração  735 

Jaromír Štětina 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Cooperar com países terceiros, a 

fim de facilitar as ações de regresso dos 

Estados-Membros; 

Or. en 

 



 

PE582.071v01-00 58/157 AM\1092761PT.doc 

PT 

Alteração  736 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Coordenar a nível técnico e 

operacional regressos voluntários 

assistidos a partir dos Estados-Membros, 

prestando assistência durante as fases 

anteriores à partida, de viagem e pós-

chegada, tendo em conta as necessidades 

dos migrantes vulneráveis; 

Or. en 

Justificação 

O Plano de Ação da UE sobre o Regresso (COM(2015)453 final) reitera que: «O regresso 

voluntário dos migrantes irregulares aos seus países de origem continua a ser, sempre que 

possível, a opção privilegiada». Dado o papel reforçado no domínio do regresso previsto 

para a Agência na proposta de regulamento, deve-se estabelecer a possibilidade de a 

Agência coordenar a nível técnico e operacional regressos voluntários assistidos a partir dos 

Estados-Membros da UE, cobrindo todas as fases do processo de regresso voluntário, 

nomeadamente a anterior à partida, a viagem e a pós-chegada. 

 

Alteração  737 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Coordenar a utilização dos 

respetivos sistemas informáticos e prestar 

apoio em matéria de cooperação consular 

no que respeita à identificação dos 

nacionais de países terceiros e à obtenção 

de documentos de viagem, bem como 

organizar e coordenar operações de 

regresso e prestar assistência à partida 

voluntária; 

c) Coordenar a utilização dos 

respetivos sistemas informáticos e prestar 

apoio em matéria de cooperação consular 

no que respeita à identificação dos 

nacionais de países terceiros e à obtenção 

de documentos de viagem, sem revelar se 

o nacional de um país terceiro pediu asilo, 
bem como organizar e coordenar operações 

de regresso e prestar assistência à partida 

voluntária; 
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Or. en 

Justificação 

O artigo 25.º da Convenção de Genebra, relativo ao auxílio administrativo, reflete também o 

facto de um refugiado não poder contar a proteção nacional do seu país de origem. De igual 

modo, pretende-se impedir que um refugiado seja alvo de perseguição através do contato 

com as autoridades do seu país de origem e que os familiares e/ou pessoas próximas que se 

encontrem ainda no país de origem fiquem em risco. 

 

Alteração  738 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Coordenar a utilização dos 

respetivos sistemas informáticos e prestar 

apoio em matéria de cooperação consular 

no que respeita à identificação dos 

nacionais de países terceiros e à obtenção 

de documentos de viagem, bem como 

organizar e coordenar operações de 

regresso e prestar assistência à partida 

voluntária; 

c) Coordenar a utilização dos 

respetivos sistemas informáticos e prestar 

apoio em matéria de cooperação consular 

no que respeita à identificação dos 

nacionais de países terceiros e à obtenção 

de documentos de viagem, bem como 

iniciar, organizar e coordenar operações de 

regresso e prestar assistência à partida 

voluntária em cooperação com os Estados-

Membros; 

Or. fr 

 

Alteração  739 

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

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Coordenar as ações da Agência em 

matéria de regresso estabelecidas no 

presente regulamento; 

d) Coordenar e/ou organizar as ações 

da Agência em matéria de regresso 

estabelecidas no presente regulamento; 
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Or. en 

 

Alteração  740 

Michał Boni 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) Organizar, promover e coordenar as 

atividades que permitam o intercâmbio de 

informações e a identificação e conjugação 

das melhores práticas em matéria de 

regresso entre os Estados-Membros; 

e) Organizar, promover e coordenar as 

atividades que permitam o intercâmbio de 

informações e a identificação e conjugação 

das melhores práticas em matéria de 

regresso entre os Estados-Membros, em 

cooperação com países terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  741 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) Financiar ou cofinanciar as 

operações, intervenções e atividades 

referidas no presente capítulo através de 

subvenções inscritas no seu orçamento, de 

acordo com as disposições financeiras 

aplicáveis à Agência. 

f) Financiar ou cofinanciar as 

operações, intervenções e atividades 

referidas no presente capítulo através do 

seu orçamento, de acordo com as 

disposições financeiras aplicáveis à 

Agência. 

Or. en 

 

Alteração  742 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea f-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 f-A) Aconselha e apoia os Estados-

Membros na organização das operações 

de regresso, nos termos da Diretiva de 

2008 relativa a normas e procedimentos 

comuns nos Estados-Membros para o 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular. 

Or. fr 

 

Alteração  743 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Informações sobre os países 

terceiros de regresso; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia (EBCG) não deve ter como função fornecer 

informações sobre países terceiros. O SEAE e o EASO já fornecem muita informação sobre 

países terceiros, países terceiros de origem, etc. 

 

Alteração  744 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Informações sobre os países 

terceiros de regresso; 

Suprimido 
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Or. en 

Justificação 

A Agência não é nem pode ser responsável por avaliar se um país terceiro é um país 

adequado para o regresso em conformidade com o direito da União. Essa função deve ser 

desempenhada por uma agência especializada da União como o EASO ou a FRA. 

 

Alteração  745 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Informações sobre os países 

terceiros de regresso; 

b) Informações sobre os países 

terceiros de regresso, nomeadamente sobre 

a situação dos direitos fundamentais, em 

cooperação com o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo e a Agência 

dos Direitos Fundamentais; 

Or. en 

 

Alteração  746 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Assistência relacionada com as 

medidas necessárias para assegurar a 

disponibilidade das pessoas objeto de 

decisões de regresso e evitar a sua fuga. 

d) Assistência relacionada com as 

medidas legítimas, proporcionais e 

necessárias para assegurar a 

disponibilidade das pessoas objeto de 

decisões de regresso e evitar a sua fuga, em 

conformidade com a 

Diretiva 2008/115/CE e o direito 

internacional. 

Or. en 
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Alteração  747 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Assistência relacionada com as 

medidas necessárias para assegurar a 

disponibilidade das pessoas objeto de 

decisões de regresso e evitar a sua fuga. 

d) Assistência relacionada com as 

medidas legítimas, proporcionais e 

necessárias para assegurar a 

disponibilidade das pessoas objeto de 

decisões de regresso, evitar a sua fuga e 

prestar aconselhamento sobre as 

alternativas à detenção em conformidade 

com a Diretiva 2008/115/CE e o direito 

internacional. 

Or. en 

Justificação 

Quando «no caso concreto possam ser aplicadas com eficácia outras medidas suficientes mas 

menos coercivas», o artigo 15.º da Diretiva 2008/115/CE e o artigo 8.º, n.º 2, da 

Diretiva 2013/33/UE obrigam os Estados-Membros da UE a assegurar que a detenção seja 

utilizada apenas como medida de último recurso. Assim, a Agência deve prestar assistência 

aos Estados-Membros relacionada com medidas legítimas, proporcionais e necessárias, 

centrando-se no aconselhamento sobre as alternativas à detenção, em conformidade com o 

artigo 15.º da Diretiva 2008/115/CE e o artigo 8.º da Diretiva 2013/33/UE. 

 

Alteração  748 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência pode utilizar os recursos 

financeiros da União disponíveis no 

domínio do regresso. A Agência deve 

assegurar, nas convenções de subvenção 

que celebrar com os Estados-Membros, a 

sujeição de qualquer apoio financeiro ao 

pleno respeito pela Carta dos Direitos 

4. A Agência pode utilizar os recursos 

financeiros da União disponíveis no 

domínio do regresso. A Agência deve 

assegurar, nas convenções que celebrar 

com as autoridades de países terceiros, a 

sujeição de qualquer apoio financeiro à 

celebração de acordos de readmissão. 
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Fundamentais. 

Or. en 

 

Alteração  749 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Nos termos da Diretiva 

2008/115/CE, e sem entrar no mérito das 

decisões de regresso, a Agência deve 

prestar aos Estados-Membros a assistência 

necessária e, a pedido de um ou vários 

Estados-Membros participantes, assegurar 

a coordenação ou a organização de 

operações de regresso, nomeadamente 

através do frete de aviões para essas 

operações. A Agência pode, por iniciativa 

própria, propor aos Estados-Membros a 

coordenação e organização de operações 

de regresso. 

1. Nos termos da Diretiva 

2008/115/CE, e sem entrar no mérito das 

decisões de regresso, a Agência deve 

prestar aos Estados-Membros a assistência 

necessária e, a pedido de um ou vários 

Estados-Membros participantes, assegurar 

a coordenação ou a organização de 

operações de regresso, nomeadamente 

através do frete de aviões para essas 

operações. 

Or. en 

 

Alteração  750 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Nos termos da Diretiva 

2008/115/CE, e sem entrar no mérito das 

decisões de regresso, a Agência deve 

prestar aos Estados-Membros a assistência 

necessária e, a pedido de um ou vários 

Estados-Membros participantes, assegurar 

a coordenação ou a organização de 

operações de regresso, nomeadamente 

através do frete de aviões para essas 

1. Nos termos da Diretiva 

2008/115/CE, e sem entrar no mérito das 

decisões de regresso, a Agência deve 

prestar aos Estados-Membros a assistência 

necessária e, a pedido de um ou vários 

Estados-Membros participantes, assegurar 

a coordenação ou a organização de 

operações de regresso, nomeadamente 

através do frete de aviões para essas 
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operações. A Agência pode, por iniciativa 

própria, propor aos Estados-Membros a 

coordenação e organização de operações de 

regresso. 

operações. A Agência pode, por iniciativa 

própria, propor aos Estados-Membros a 

coordenação e organização de operações de 

regresso, nomeadamente através da 

fretagem de aviões para essas operações. 

Or. en 

 

Alteração  751 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Agência não deve coordenar, 

organizar ou propor operações de 

regresso a países terceiros relativamente 

aos quais as análises de riscos, ou os 

relatórios do agente para os direitos 

fundamentais, de agências da UE, de 

organismos no domínio dos direitos 

humanos ou de organizações 

intergovernamentais e não 

governamentais, tenham assinalado 

existirem riscos de violação dos direitos 

fundamentais ou deficiências graves nas 

leis e processos civis e penais pertinentes. 

Or. en 

Justificação 

O artigo 19.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia estabelece que 

«ninguém pode ser afastado, expulso ou extraditado para um Estado onde corra sério risco 

de ser sujeito a pena de morte, a tortura ou a outros tratos ou penas desumanos ou 

degradantes». 

 

Alteração  752 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Agência não deve coordenar, 

organizar ou propor operações de 

regresso a partir de Estados-Membros que 

não apliquem plenamente a legislação da 

União aplicável, nomeadamente a 

Diretiva 2008/115/CE, a 

Diretiva 2013/32/UE (que substitui a 

Diretiva 2005/85/CE) e a 

Diretiva 2011/95/UE, ou a qualquer país 

terceiro em relação ao qual as análises de 

riscos, ou os relatórios do agente para os 

direitos fundamentais, de agências da UE, 

de organismos no domínio dos direitos 

humanos ou de organizações 

intergovernamentais e não 

governamentais, tenham assinalado 

existirem riscos de violação dos direitos 

fundamentais ou deficiências graves nas 

leis e processos civis e penais pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  753 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos mensalmente, informar a Agência 

das operações nacionais de regresso 

previstas, bem como das suas necessidades 

de assistência ou coordenação por parte da 

Agência. A Agência elaborará um plano 

operacional evolutivo visando fornecer aos 

Estados-Membros requerentes o necessário 

reforço operacional, incluindo 

equipamento técnico. A Agência pode, por 

iniciativa própria, incluir no plano 

operacional evolutivo as datas e os destinos 

das operações de regresso que considere 

necessárias, com base numa avaliação das 

2. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos mensalmente, informar a Agência 

das operações nacionais de regresso 

previstas, bem como das suas necessidades 

de assistência ou coordenação por parte da 

Agência. A Agência elaborará um plano 

operacional evolutivo visando fornecer aos 

Estados-Membros requerentes o necessário 

reforço operacional, incluindo 

equipamento técnico. A Agência pode 

incluir no plano operacional evolutivo as 

datas e os destinos das operações de 

regresso que os Estados-Membros 

requerentes considerem necessárias, com 
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necessidades. O conselho de administração 

decide, sob proposta do diretor executivo, 

qual o modus operandi desse plano 

operacional evolutivo. 

base numa avaliação das necessidades. O 

conselho de administração decide, sob 

proposta do diretor executivo, qual o 

modus operandi desse plano operacional 

evolutivo. 

Or. en 

 

Alteração  754 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos mensalmente, informar a Agência 

das operações nacionais de regresso 

previstas, bem como das suas necessidades 

de assistência ou coordenação por parte da 

Agência. A Agência elaborará um plano 

operacional evolutivo visando fornecer aos 

Estados-Membros requerentes o necessário 

reforço operacional, incluindo 

equipamento técnico. A Agência pode, por 

iniciativa própria, incluir no plano 

operacional evolutivo as datas e os destinos 

das operações de regresso que considere 

necessárias, com base numa avaliação das 

necessidades. O conselho de administração 

decide, sob proposta do diretor executivo, 

qual o modus operandi desse plano 

operacional evolutivo. 

2. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos mensalmente, informar a Agência 

das operações nacionais de regresso 

previstas, bem como das suas necessidades 

de assistência ou coordenação por parte da 

Agência. A Agência elaborará um plano 

operacional evolutivo visando fornecer aos 

Estados-Membros requerentes o necessário 

reforço operacional, incluindo 

equipamento técnico. A Agência pode, por 

iniciativa própria ou a pedido de um 

Estado-Membro, incluir no plano 

operacional evolutivo as datas e os destinos 

das operações de regresso que considere 

necessárias, com base numa avaliação das 

necessidades. O conselho de administração 

decide, sob proposta do diretor executivo, 

qual o modus operandi desse plano 

operacional evolutivo. 

Or. fr 

 

Alteração  755 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos mensalmente, informar a Agência 

das operações nacionais de regresso 

previstas, bem como das suas necessidades 

de assistência ou coordenação por parte da 

Agência. A Agência elaborará um plano 

operacional evolutivo visando fornecer aos 

Estados-Membros requerentes o necessário 

reforço operacional, incluindo 

equipamento técnico. A Agência pode, por 

iniciativa própria, incluir no plano 

operacional evolutivo as datas e os destinos 

das operações de regresso que considere 

necessárias, com base numa avaliação das 

necessidades. O conselho de administração 

decide, sob proposta do diretor executivo, 

qual o modus operandi desse plano 

operacional evolutivo. 

2. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos mensalmente, informar a Agência 

das operações nacionais de regresso 

previstas, bem como das suas necessidades 

de assistência ou coordenação por parte da 

Agência. A Agência elaborará um plano 

operacional evolutivo visando fornecer aos 

Estados-Membros requerentes o necessário 

reforço operacional, incluindo 

equipamento técnico. A Agência pode, por 

iniciativa própria ou a pedido de um 

Estado-Membro, incluir no plano 

operacional evolutivo as datas e os destinos 

das operações de regresso que considere 

necessárias, com base numa avaliação das 

necessidades. O conselho de administração 

decide, sob proposta do diretor executivo, 

qual o modus operandi desse plano 

operacional evolutivo. 

Or. fr 

 

Alteração  756 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os planos operacionais para todas 

as operações e intervenções em matéria de 

regresso apoiadas e coordenadas pela 

Agência são acordados entre, e vinculam, 

a Agência, os Estados-Membros 

participantes e os países terceiros 

participantes em todas as operações e 

intervenções em matéria de regresso, sob 

proposta do diretor executivo. Os planos 

operacionais são elaborados em 

conformidade com o artigo 15.º, devendo 

abranger todos os aspetos necessários 

para realizar a operação de regresso, 

nomeadamente os procedimentos de 
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acompanhamento, os mecanismos de 

elaboração/apresentação de relatórios e 

de apresentação de queixas, e disposições 

pormenorizadas sobre a aplicação de 

medidas de salvaguarda dos direitos 

fundamentais e do Estado de direito, 

tendo como referência as normas e os 

códigos de conduta pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  757 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência pode prestar a 

assistência necessária e assegurar, a pedido 

dos Estados-Membros participantes, ou 

propor por iniciativa própria, a 

coordenação ou a organização de 

operações de regresso, para as quais o meio 

de transporte e as escoltas para o regresso 

forçado são disponibilizados por um país 

terceiro de regresso («operações de 

regresso de gestão coletiva»). Os Estados-

Membros participantes e a Agência devem 

assegurar o respeito pelos direitos 

fundamentais e o uso proporcionado de 

meios de repressão durante toda a operação 

de afastamento. Pelo menos um 

representante de um Estado-Membro e um 

agente responsável pelo controlo do 

regresso forçado que integre a reserva 

criada nos termos do artigo 28.º devem 

estar presentes durante toda a operação de 

regresso até à chegada ao país terceiro de 

regresso. 

3. A Agência pode prestar a 

assistência necessária e assegurar, a pedido 

dos Estados-Membros participantes, a 

coordenação ou a organização de 

operações de regresso, para as quais o meio 

de transporte é disponibilizado por um país 

terceiro de regresso («operações de 

regresso de gestão coletiva»). Os Estados-

Membros participantes e a Agência devem 

assegurar o respeito pelos direitos 

fundamentais e o uso proporcionado de 

meios de repressão durante toda a operação 

de afastamento. Pelo menos um 

representante de um Estado-Membro e um 

agente responsável pelo controlo do 

regresso forçado que integre a reserva 

criada nos termos do artigo 28.º devem 

estar presentes durante toda a operação de 

regresso até à chegada ao país terceiro de 

regresso. 

Or. en 
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Justificação 

A orientação 20.ª, n.º 3, das «Vinte orientações sobre o regresso forçado» do Conselho da 

Europa estabelece que «a operação de retorno forçada deve ser devidamente documentada, 

em especial no que respeita a quaisquer incidentes significativos ocorridos ou a qualquer 

meio de detenção utilizado no decurso da operação». O Código de Conduta da Frontex para 

Operações de Regresso Conjuntas (artigo 14.º, n.º 6) sublinha a obrigação de os agentes de 

controlo dos regressos forçados enviarem atempadamente o respetivo relatório à Frontex no 

final de uma operação de regresso forçado e formularem as suas observações no Relatório 

final sobre a operação de regresso a apresentar à Frontex. 

 

Alteração  758 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência pode prestar a 

assistência necessária e assegurar, a pedido 

dos Estados-Membros participantes, ou 

propor por iniciativa própria, a 

coordenação ou a organização de 

operações de regresso, para as quais o meio 

de transporte e as escoltas para o regresso 

forçado são disponibilizados por um país 

terceiro de regresso («operações de 

regresso de gestão coletiva»). Os Estados-

Membros participantes e a Agência devem 

assegurar o respeito pelos direitos 

fundamentais e o uso proporcionado de 

meios de repressão durante toda a operação 

de afastamento. Pelo menos um 

representante de um Estado-Membro e um 

agente responsável pelo controlo do 

regresso forçado que integre a reserva 

criada nos termos do artigo 28.º devem 

estar presentes durante toda a operação de 

regresso até à chegada ao país terceiro de 

regresso. 

3. A Agência pode prestar a 

assistência necessária e assegurar, a pedido 

dos Estados-Membros participantes, ou 

propor por iniciativa própria, a 

coordenação ou a organização de 

operações de regresso, para as quais o meio 

de transporte e as escoltas para o regresso 

forçado são disponibilizados por um país 

terceiro de regresso («operações de 

regresso de gestão coletiva»), desde que 

esse país terceiro esteja vinculado pela 

Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem. A Agência deve assegurar o 

respeito pelos direitos fundamentais e o 

uso proporcionado de meios de repressão 

durante toda a operação de afastamento. 

Pelo menos um representante de um 

Estado-Membro e um agente responsável 

pelo controlo do regresso forçado que 

integre a reserva criada nos termos do 

artigo 28.º devem estar presentes durante 

toda a operação de regresso até à chegada 

ao país terceiro de regresso. 

Or. en 
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Justificação 

Nos casos em que um país terceiro participe numa operação de regresso, é imperativo 

estabelecer de forma clara a responsabilidade de garantir a conformidade da operação com 

o requisito do respeito pelos direitos fundamentais previsto no direito da União. Se a Agência 

quiser assistir ou organizar essa operação de regresso, deve assumir essa responsabilidade. 

 

Alteração  759 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência pode prestar a 

assistência necessária e assegurar, a pedido 

dos Estados-Membros participantes, ou 

propor por iniciativa própria, a 

coordenação ou a organização de 

operações de regresso, para as quais o meio 

de transporte e as escoltas para o regresso 

forçado são disponibilizados por um país 

terceiro de regresso («operações de 

regresso de gestão coletiva»). Os Estados-

Membros participantes e a Agência devem 

assegurar o respeito pelos direitos 

fundamentais e o uso proporcionado de 

meios de repressão durante toda a operação 

de afastamento. Pelo menos um 

representante de um Estado-Membro e um 

agente responsável pelo controlo do 

regresso forçado que integre a reserva 

criada nos termos do artigo 28.º devem 

estar presentes durante toda a operação de 

regresso até à chegada ao país terceiro de 

regresso. 

3. A Agência pode prestar a 

assistência necessária e assegurar, a pedido 

dos Estados-Membros participantes, ou 

propor por iniciativa própria, a 

coordenação ou a organização de 

operações de regresso, para as quais o meio 

de transporte e as escoltas para o regresso 

forçado são disponibilizados por um país 

terceiro de regresso («operações de 

regresso de gestão coletiva»). Os Estados-

Membros participantes e a Agência devem 

o respeito pelos direitos fundamentais e o 

uso proporcionado de meios de repressão 

durante toda a operação de afastamento, 

em estrita conformidade com o direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos, nomeadamente com o princípio 

da não repulsão. Pelo menos um 

representante de um Estado-Membro e um 

agente responsável pelo controlo do 

regresso forçado que integre a reserva 

criada nos termos do artigo 28.º devem 

estar presentes durante toda a operação de 

regresso até à chegada ao país terceiro de 

regresso. 

Or. en 

 

Alteração  760 

Ska Keller 
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Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os agentes de controlo dos 

regressos forçados apresentam o relatório 

sobre os resultados das respetivas 

atividades de acompanhamento à 

Agência, incluindo ao agente para os 

direitos fundamentais. 

Or. en 

 

Alteração  761 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência pode prestar a 

assistência necessária e assegurar, a 

pedido dos Estados-Membros 

participantes ou de um país terceiro, ou 

propor por iniciativa própria, a 

coordenação ou organização de operações 

de regresso, durante as quais as pessoas 

objeto de decisões de regresso a um país 

terceiro são transferidas desse país 

terceiro para um outro país terceiro de 

regresso («operações de regresso mistas»), 

desde que o país terceiro que emitiu a 

decisão de regresso esteja vinculado pela 

Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem. Os Estados-Membros 

participantes e a Agência devem 

assegurar o respeito pelos direitos 

fundamentais e o uso proporcionado de 

meios de repressão durante toda a 

operação de afastamento, nomeadamente 

com a presença de agentes que assegurem 

o controlo do regresso forçado e de 

escoltas de países terceiros que 

acompanham a operação. 

Suprimido 
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Or. en 

 

Alteração  762 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência pode prestar a 

assistência necessária e assegurar, a 

pedido dos Estados-Membros 

participantes ou de um país terceiro, ou 

propor por iniciativa própria, a 

coordenação ou organização de operações 

de regresso, durante as quais as pessoas 

objeto de decisões de regresso a um país 

terceiro são transferidas desse país 

terceiro para um outro país terceiro de 

regresso («operações de regresso mistas»), 

desde que o país terceiro que emitiu a 

decisão de regresso esteja vinculado pela 

Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem. Os Estados-Membros 

participantes e a Agência devem 

assegurar o respeito pelos direitos 

fundamentais e o uso proporcionado de 

meios de repressão durante toda a 

operação de afastamento, nomeadamente 

com a presença de agentes que assegurem 

o controlo do regresso forçado e de 

escoltas de países terceiros que 

acompanham a operação. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Não existe uma justificação clara para a Agência ter de levar a cabo operações de regresso 

de um país terceiro para outro de nacionais de países terceiros objeto de decisões de 

regresso proferidas por um país terceiro. No caso em apreço, não existe qualquer relação 

com as fronteiras externas da União. Além disso, seria impossível à Agência garantir que a 

decisão e os procedimentos de regresso do país terceiro em causa cumpram o direito da 

União e as normas em matéria de direitos fundamentais. 
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Alteração  763 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência pode prestar a 

assistência necessária e assegurar, a 

pedido dos Estados-Membros 

participantes ou de um país terceiro, ou 

propor por iniciativa própria, a 

coordenação ou organização de operações 

de regresso, durante as quais as pessoas 

objeto de decisões de regresso a um país 

terceiro são transferidas desse país 

terceiro para um outro país terceiro de 

regresso («operações de regresso mistas»), 

desde que o país terceiro que emitiu a 

decisão de regresso esteja vinculado pela 

Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem. Os Estados-Membros 

participantes e a Agência devem 

assegurar o respeito pelos direitos 

fundamentais e o uso proporcionado de 

meios de repressão durante toda a 

operação de afastamento, nomeadamente 

com a presença de agentes que assegurem 

o controlo do regresso forçado e de 

escoltas de países terceiros que 

acompanham a operação. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  764 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As operações de regresso devem ser 

controladas nos termos do artigo 8.º, n.º 6, 

5. As operações de regresso devem ser 

controladas nos termos do artigo 8.º, n.º 6, 



 

AM\1092761PT.doc 75/157 PE582.071v01-00 

 PT 

da Diretiva 2008/115/CE. O controlo das 

operações de regresso deve ser assegurado 

com base em critérios objetivos e 

transparentes e cobrir toda a operação de 

regresso desde a fase anterior à partida até 

à entrega das pessoas no país terceiro de 

regresso. 

da Diretiva 2008/115/CE. O controlo das 

operações de regresso deve ser assegurado 

pelo agente de controlo dos regressos 

forçados com base em critérios objetivos e 

transparentes e cobrir toda a operação de 

regresso desde a fase anterior à partida até 

à entrega das pessoas no país terceiro de 

regresso. O agente de controlo dos 

regressos forçados apresenta um relatório 

sobre o acompanhamento da operação ao 

diretor executivo e às autoridades 

nacionais competentes de todos os 

Estados-Membros envolvidos na 

operação. O diretor executivo e as 

autoridades nacionais competentes, 

respetivamente, asseguram que seja dado 

um seguimento adequado a este relatório. 

Or. en 

Justificação 

Deve ficar claro que os relatórios no âmbito do acompanhamento das operações de regresso 

têm de ser apresentados ao diretor executivo e às autoridades nacionais competentes, de 

modo a assegurar que seja dado o seguimento adequado a quaisquer problemas ocorridos 

durante a operação de regresso. 

 

Alteração  765 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Agência deve financiar ou 

cofinanciar as operações de regresso 

através de subvenções inscritas no seu 

orçamento, nos termos das disposições 

financeiras aplicáveis à Agência, dando 

prioridade às realizadas por mais do que 

um Estado-Membro, ou a partir das zonas 

dos centros de registo. 

6. A Agência deve financiar ou 

cofinanciar as operações de regresso 

através de subvenções inscritas no seu 

orçamento, nos termos das disposições 

financeiras aplicáveis à Agência, dando 

prioridade às realizadas pelo maior 

número de Estados-Membros, ou a partir 

das zonas dos centros de registo. 

Or. fr 
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Alteração  766 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A Agência não pode coordenar, 

organizar ou propor operações ou 

intervenções em matéria de regresso a 

países terceiros nos quais as análises de 

riscos ou os relatórios de instituições e 

agências da UE ou do SEAE tenham 

assinalado existirem riscos de violação 

dos direitos fundamentais ou deficiências 

graves. 

Or. en 

 

Alteração  767 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 28 Suprimido 

Grupo de agentes de controlo dos 

regressos forçados 

 

1. A Agência deve constituir um grupo de 

agentes de controlo dos regressos 

forçados provenientes de organismos 

nacionais competentes, que será 

responsável por proceder ao controlo dos 

regressos forçados nos termos do artigo 

8.º, n.º 6, da Diretiva 2008/115/CE, tendo 

recebido formação nos termos do artigo 

35.º. 

 

2. O diretor executivo deve determinar o 

perfil e o número de agentes de controlo 

dos regressos forçados a disponibilizar 
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para integrar o referido grupo. O mesmo 

procedimento é aplicável a quaisquer 

alterações subsequentes dos perfis e do 

número de agentes. Os Estados-Membros 

devem contribuir para a constituição do 

grupo, designando os agentes de controlo 

dos regressos forçados correspondentes 

ao perfil definido. 

3. Mediante pedido, a Agência deve 

disponibilizar aos Estados-Membros 

agentes de controlo dos regressos 

forçados para controlarem em seu nome a 

correta execução da operação de regresso 

e participarem em intervenções em 

matéria de regresso. 

 

Or. en 

 

Alteração  768 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve constituir um 

grupo de agentes de controlo dos regressos 

forçados provenientes de organismos 

nacionais competentes, que será 

responsável por proceder ao controlo dos 

regressos forçados nos termos do artigo 8.º, 

n.º 6, da Diretiva 2008/115/CE, tendo 

recebido formação nos termos do artigo 

35.º. 

1. A Agência dos Direitos 

Fundamentais deve constituir um grupo de 

agentes de controlo dos regressos forçados 

provenientes de organismos nacionais 

competentes, que será responsável por 

proceder ao controlo independente dos 

regressos forçados nos termos do artigo 8.º, 

n.º 6, da Diretiva 2008/115/CE, tendo 

recebido formação nos termos do artigo 

35.º. Os agentes de controlo dos regressos 

forçados respondem também perante a 

Agência, incluindo o agente para os 

direitos fundamentais. 

Or. en 

 

Alteração  769 

Ska Keller 



 

PE582.071v01-00 78/157 AM\1092761PT.doc 

PT 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve constituir um 

grupo de agentes de controlo dos regressos 

forçados provenientes de organismos 

nacionais competentes, que será 

responsável por proceder ao controlo dos 

regressos forçados nos termos do artigo 8.º, 

n.º 6, da Diretiva 2008/115/CE, tendo 

recebido formação nos termos do artigo 

35.º. 

1. A Agência deve constituir um 

grupo de agentes de controlo dos regressos 

forçados provenientes de organismos 

nacionais competentes, que será 

responsável por proceder ao controlo 

independente dos regressos forçados nos 

termos do artigo 8.º, n.º 6, da Diretiva 

2008/115/CE, tendo recebido formação nos 

termos do artigo 35.º. Os agentes de 

controlo dos regressos forçados 

respondem também perante a Agência, 

incluindo o agente para os direitos 

fundamentais. 

Or. en 

Justificação 

A orientação 20.ª, n.º 3, das «Vinte orientações sobre o regresso forçado» do Conselho da 

Europa estabelece que «a operação de retorno forçada deve ser devidamente documentada, 

em especial no que respeita a quaisquer incidentes significativos ocorridos ou a qualquer 

meio de detenção utilizado no decurso da operação». O Código de Conduta da Frontex para 

Operações de Regresso Conjuntas (artigo 14.º, n.º 6) sublinha a obrigação de os agentes de 

controlo dos regressos forçados enviarem atempadamente o respetivo relatório à Frontex no 

final de uma operação de regresso forçado e formularem as suas observações no Relatório 

final sobre a operação de regresso a apresentar à Frontex. 

 

Alteração  770 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve constituir um 

grupo de agentes de controlo dos regressos 

forçados provenientes de organismos 

nacionais competentes, que será 

responsável por proceder ao controlo dos 

1. A Agência, uma vez consultada a 

Agência dos Direitos Fundamentais da 

UE, deve constituir um grupo de agentes 

de controlo dos regressos forçados 

provenientes de organismos nacionais 
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regressos forçados nos termos do artigo 8.º, 

n.º 6, da Diretiva 2008/115/CE, tendo 

recebido formação nos termos do artigo 

35.º. 

competentes, que será responsável por 

proceder ao controlo dos regressos 

forçados nos termos do artigo 8.º, n.º 6, da 

Diretiva 2008/115/CE, tendo recebido 

formação nos termos do artigo 35.º. A 

Agência dos Direitos Fundamentais da 

UE deve desenvolver métodos e normas 

para melhorar a qualidade do 

acompanhamento e ser responsável pela 

formação dos agentes de controlo dos 

regressos forçados. 

Or. en 

 

Alteração  771 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de agentes 

de controlo dos regressos forçados a 

disponibilizar para integrar o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando os 

agentes de controlo dos regressos forçados 

correspondentes ao perfil definido. 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de agentes 

de controlo dos regressos forçados a 

disponibilizar para integrar o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando os 

agentes de controlo dos regressos forçados 

correspondentes ao perfil definido. Serão 

incluídos no grupo agentes de controlo 

dos regressos forçados com perfil 

adequado para a proteção da criança, os 

quais estarão presentes em todas as 

operações de regresso que envolvam 

crianças. 

Or. en 

 

Alteração  772 

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 28 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de agentes 

de controlo dos regressos forçados a 

disponibilizar para integrar o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando os 

agentes de controlo dos regressos forçados 

correspondentes ao perfil definido. 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de agentes 

de controlo dos regressos forçados a 

disponibilizar para integrar o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando os 

agentes de controlo dos regressos forçados 

correspondentes ao perfil definido. Será 

incluído no grupo um agente com perfil 

de proteção da criança em todas as 

operações ou intervenções em matéria de 

regresso que envolvam crianças. 

Or. en 

 

Alteração  773 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de agentes 

de controlo dos regressos forçados a 

disponibilizar para integrar o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando os 

agentes de controlo dos regressos forçados 

correspondentes ao perfil definido. 

2. O conselho de administração, sob 

proposta do diretor executivo, deve 

determinar o perfil e o número de agentes 

de controlo dos regressos forçados a 

disponibilizar para integrar o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número total de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir, sempre que 

possível, para a constituição do grupo, 

designando os agentes de controlo dos 

regressos forçados correspondentes ao 

perfil definido. 



 

AM\1092761PT.doc 81/157 PE582.071v01-00 

 PT 

Or. en 

Justificação 

Em sintonia com o procedimento relativo aos outros grupos previstos na presente proposta, o 

conselho de administração deve determinar o perfil e o número de agentes. 

 

Alteração  774 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O contributo dos Estados-

Membros no que respeita ao 

destacamento, para o ano seguinte, dos 

seus agentes de controlo dos regressos 

forçados para operações e intervenções 

específicas em matéria de regresso é 

planeado com base em negociações e 

acordos bilaterais e anuais entre a 

Agência e os Estados-Membros. Nos 

termos destes acordos, os Estados-

Membros devem disponibilizar, a pedido 

da Agência, os agentes de controlo dos 

regressos forçados para destacamento, 

exceto se se depararem com uma situação 

excecional que afete substancialmente o 

cumprimento de missões nacionais. Esse 

pedido deve ser apresentado pelo menos 

21 dias úteis antes do destacamento 

previsto ou cinco dias úteis, no caso de 

uma intervenção rápida em matéria de 

regresso. 

Or. en 

Justificação 

Esta disposição reflete disposições semelhantes aplicáveis a outros grupos, sendo importante 

no que respeita aos agentes de controlo dos regressos forçados. 
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Alteração  775 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os agentes de controlo dos 

regressos forçados continuam a estar 

sujeitos às medidas disciplinares do 

respetivo Estado-Membro de origem. O 

Estado-Membro de origem estabelece as 

medidas disciplinares adequadas ou 

outras, de acordo com a legislação 

nacional, em caso de violação dos direitos 

fundamentais ou de incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional no decurso de uma 

operação ou intervenção em matéria de 

regresso. 

Or. en 

Justificação 

Os agentes de controlo dos regressos forçados devem estar sujeitos às mesmas medidas 

disciplinares que os guardas de fronteira integrados nas equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira nos termos do artigo 20.º. 

 

Alteração  776 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 29 Suprimido 

Grupo de escoltas para operações de 

regresso forçado 

 

1. A Agência deve constituir um grupo de 

escoltas para operações de regresso 

forçado provenientes de organismos 

nacionais competentes, que realiza 

operações de regresso em conformidade 
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com os requisitos previstos no artigo 8.º, 

n.os 4 e 5, da Diretiva 2008/115/CE, tendo 

recebido formação nos termos do artigo 

35.º. 

2. O diretor executivo deve determinar o 

perfil e o número de escoltas a 

disponibilizar para as operações de 

regresso forçado, que integrarão o 

referido grupo. O mesmo procedimento é 

aplicável a quaisquer alterações ulteriores 

dos perfis e do número de agentes. Os 

Estados-Membros devem contribuir para 

a constituição do grupo, designando as 

escoltas das operações de regresso 

forçado correspondentes ao perfil 

definido. 

 

3. Mediante pedido, a Agência deve 

disponibilizar essas escoltas aos Estados-

Membros participantes, para escoltarem 

em seu nome pessoas em situação de 

regresso e participarem em intervenções 

em matéria de regresso. 

 

Or. en 

 

Alteração  777 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve constituir um 

grupo de escoltas para operações de 

regresso forçado provenientes de 

organismos nacionais competentes, que 

realiza operações de regresso em 

conformidade com os requisitos previstos 

no artigo 8.º, n.os 4 e 5, da Diretiva 

2008/115/CE, tendo recebido formação nos 

termos do artigo 35.º. 

1. A Agência deve constituir um 

grupo de escoltas para operações de 

regresso forçado provenientes de 

organismos nacionais competentes, que 

realiza operações de regresso em 

conformidade com os requisitos previstos 

no artigo 8.º, n.os 4 e 5, da Diretiva 

2008/115/CE, tendo recebido formação nos 

termos do artigo 35.º, nomeadamente 

sobre os direitos fundamentais. 

Or. en 
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Alteração  778 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de escoltas 

a disponibilizar para as operações de 

regresso forçado, que integrarão o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando as 

escoltas das operações de regresso forçado 

correspondentes ao perfil definido. 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de escoltas 

a disponibilizar para as operações de 

regresso forçado, que integrarão o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando as 

escoltas das operações de regresso forçado 

correspondentes ao perfil definido. Serão 

incluídas no grupo escoltas das operações 

de regresso forçado com perfil para a 

proteção da criança, as quais estarão 

presentes em todas as operações de 

regresso que envolva crianças. 

Or. en 

 

Alteração  779 

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 29 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de escoltas 

a disponibilizar para as operações de 

regresso forçado, que integrarão o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de escoltas 

a disponibilizar para as operações de 

regresso forçado, que integrarão o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 
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constituição do grupo, designando as 

escoltas das operações de regresso forçado 

correspondentes ao perfil definido. 

constituição do grupo, designando as 

escoltas das operações de regresso forçado 

correspondentes ao perfil definido. Será 

incluído no grupo um agente com perfil 

de proteção da criança em todas as 

operações ou intervenções em matéria de 

regresso que envolva crianças. 

Or. en 

 

Alteração  780 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de escoltas 

a disponibilizar para as operações de 

regresso forçado, que integrarão o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando as 

escoltas das operações de regresso forçado 

correspondentes ao perfil definido. 

2. O conselho de administração, sob 

proposta do diretor executivo, deve 

determinar o perfil e o número de escoltas 

a disponibilizar para as operações de 

regresso forçado, que integrarão o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações ulteriores dos perfis 

e do número total de agentes. Os Estados-

Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando as 

escoltas das operações de regresso forçado 

correspondentes ao perfil definido. 

Or. en 

Justificação 

Deve ser o conselho de administração a tomar a decisão e a executar o procedimento relativo 

ao perfil e ao número de escoltas. 

 

Alteração  781 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O contributo dos 

Estados-Membros no que respeita ao 

destacamento das suas escoltas para 

operações de regresso forçado no âmbito 

de operações e intervenções específicas 

em matéria de regresso, ou para o ano 

seguinte, é planeado com base em 

negociações e acordos bilaterais e anuais 

entre a Agência e os Estados-Membros. 

Nos termos destes acordos, os 

Estados-Membros devem disponibilizar, a 

pedido da Agência, as escoltas para 

operações de regresso forçado para 

destacamento, exceto se se confrontarem 

com uma situação excecional que afete 

substancialmente o cumprimento de 

missões nacionais. Esse pedido deve ser 

apresentado pelo menos 21 dias úteis 

antes do destacamento previsto ou cinco 

dias úteis, no caso de uma intervenção 

rápida em matéria de regresso. 

Or. en 

Justificação 

Esta disposição reflete disposições semelhantes aplicáveis a outros grupos, sendo importante 

no que respeita às escoltas para operações de regresso forçado. 

 

Alteração  782 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Mediante pedido, a Agência deve 

disponibilizar essas escoltas aos Estados-

Membros participantes, para escoltarem em 

seu nome pessoas em situação de regresso 

e participarem em intervenções em matéria 

de regresso. 

3. Mediante pedido, a Agência deve 

disponibilizar essas escoltas aos Estados-

Membros participantes, para escoltarem em 

seu nome pessoas em situação de regresso 

e participarem nas operações e 

intervenções em matéria de regresso. 
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Or. fr 

 

Alteração  783 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. As escoltas para operações de 

regresso forçado continuam a estar 

sujeitas às medidas disciplinares do 

respetivo Estado-Membro de origem. O 

Estado-Membro de origem estabelece as 

medidas disciplinares adequadas ou 

outras, de acordo com a legislação 

nacional, em caso de violação dos direitos 

fundamentais ou de incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional no decurso de uma 

operação ou intervenção em matéria de 

regresso. 

Or. en 

Justificação 

As escoltas para operações de regresso forçado devem estar sujeitas às mesmas medidas 

disciplinares que os guardas de fronteira integrados nas equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira nos termos do artigo 20.º. 

 

Alteração  784 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve constituir um 

grupo de peritos em matéria de regresso 

provenientes de organismos nacionais 

competentes e do pessoal da Agência, que 

possuam as competências e experiência 

1. A Agência deve constituir um 

grupo de peritos em matéria de regresso 

provenientes de organismos nacionais 

competentes e do pessoal da Agência, que 

possuam as competências e experiência 
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necessárias para a realização de atividades 

relacionadas com o regresso e que tenham 

recebido formação nos termos do artigo 

35.º. Esses peritos são disponibilizados 

com vista à realização de tarefas 

específicas, nomeadamente a identificação 

de determinados grupos de nacionais de 

países terceiros, a obtenção de documentos 

de viagem de países terceiros e a 

facilitação da cooperação consular. 

necessárias para a realização de atividades 

relacionadas com o regresso e que tenham 

recebido formação nos termos do artigo 

35.º. Esses peritos são disponibilizados 

com vista à realização de tarefas 

específicas, nomeadamente a identificação 

de determinados grupos de nacionais de 

países terceiros, a obtenção de documentos 

de viagem de países terceiros e a 

facilitação da cooperação consular, sem 

revelar se o nacional de um país terceiro 

pediu asilo. 

Or. en 

Justificação 

O artigo 25.º da Convenção de Genebra, relativo ao auxílio administrativo, reflete também o 

facto de um refugiado não poder contar com a proteção nacional do seu país de origem. De 

igual modo, pretende-se impedir que um refugiado seja alvo de perseguição através do 

contato com as autoridades do seu país de origem e que os familiares e/ou pessoas próximas 

que se encontrem ainda no país de origem fiquem em risco. 

 

Alteração  785 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor executivo deve 

determinar o perfil e o número de escoltas 

a disponibilizar para as operações de 

regresso forçado, que integrarão o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações subsequentes dos 

perfis e do número de agentes. Os 

Estados-Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando os 

peritos correspondentes ao perfil definido. 

2. O conselho de administração, sob 

proposta do diretor executivo, deve 

determinar o perfil e o número de peritos a 

disponibilizar para as operações de 

regresso forçado, que integrarão o referido 

grupo. O mesmo procedimento é aplicável 

a quaisquer alterações subsequentes dos 

perfis e do número total de agentes. Os 

Estados-Membros devem contribuir para a 

constituição do grupo, designando os 

peritos correspondentes ao perfil definido. 

Or. en 
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Justificação 

Deve ser o conselho de administração a tomar a decisão e a executar o procedimento que 

alinha os perfis dos peritos em matéria de regresso com os restantes. 

 

Alteração  786 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O contributo dos Estados-

Membros no que respeita ao 

destacamento, para o ano seguinte, dos 

seus peritos em matéria de regresso para 

operações e intervenções específicas em 

matéria de regresso é planeado com base 

em negociações e acordos bilaterais e 

anuais entre a Agência e os Estados-

Membros. Nos termos destes acordos, os 

Estados-Membros devem disponibilizar, a 

pedido da Agência, os peritos em matéria 

de regresso para destacamento, exceto se 

se confrontarem com uma situação 

excecional que afete substancialmente o 

cumprimento de missões nacionais. Esse 

pedido deve ser apresentado pelo menos 

21 dias úteis antes do destacamento 

previsto, ou cinco dias úteis no caso de 

uma intervenção rápida em matéria de 

regresso. 

Or. en 

Justificação 

Esta disposição reflete disposições semelhantes aplicáveis a outros grupos, sendo importante 

no que respeita aos peritos em matéria de regresso. 

 

Alteração  787 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 
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Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os peritos em matéria de regresso 

continuam a estar sujeitos às medidas 

disciplinares do respetivo Estado-Membro 

de origem. A Agência estabelece a ação 

disciplinar adequada de acordo com os 

seus códigos de conduta e o Estado-

Membro de origem estabelece as medidas 

disciplinares adequadas ou outras, de 

acordo com a legislação nacional, em 

caso de violação dos direitos 

fundamentais ou de incumprimento das 

obrigações em matéria de proteção 

internacional no decurso de uma 

operação conjunta ou intervenção rápida 

nas fronteiras. 

Or. en 

Justificação 

Os peritos em matéria de regresso devem estar sujeitos às mesmas medidas disciplinares que 

os guardas de fronteira integrados nas equipas europeias de guardas de fronteira nos termos 

do artigo 20.º. 

 

Alteração  788 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  789 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pesados encargos 

resultantes da imposição do dever de 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular, em conformidade 

com a Diretiva 2008/115/CE, a Agência 

deve, a pedido de um ou mais Estados-

Membros, prestar a assistência operacional 

e técnica necessária, sob a forma de 

intervenção em matéria de regresso. Esta 

intervenção pode consistir no destacamento 

de equipas europeias de intervenção em 

matéria de regresso para o Estado-Membro 

de acolhimento e na organização de 

operações de regresso a partir dos Estados-

Membros de acolhimento. Os Estados-

Membros devem informar regularmente a 

Agência das suas necessidades de 

assistência técnica e operacional, e a deve 

Agência elaborar um plano evolutivo de 

intervenções em matéria de regresso com 

base nessas informações. 

1. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pesados encargos 

resultantes da imposição do dever de 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular, em conformidade 

com a Diretiva 2008/115/CE, a Agência 

deve, a pedido de um ou mais Estados-

Membros, prestar a assistência operacional 

e técnica necessária, sob a forma de 

intervenção em matéria de regresso. A 

Agência pode propor, por sua própria 

iniciativa, a prestação dessa assistência 

técnica e operacional aos Estados-

Membros. Esta intervenção pode consistir 

no destacamento de equipas europeias de 

intervenção em matéria de regresso para o 

Estado-Membro de acolhimento e na 

organização de operações de regresso a 

partir dos Estados-Membros de 

acolhimento. Os Estados-Membros devem 

informar regularmente a Agência das suas 

necessidades de assistência técnica e 

operacional, e a deve Agência elaborar um 

plano evolutivo de intervenções em matéria 

de regresso com base nessas informações. 

Or. fr 

 

Alteração  790 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pesados encargos 

resultantes da imposição do dever de 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular, em conformidade 

com a Diretiva 2008/115/CE, a Agência 

1. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pesados encargos 

resultantes da imposição do dever de 

regresso de nacionais de países terceiros 

objeto de uma decisão final de regresso, 

em conformidade com a 
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deve, a pedido de um ou mais Estados-

Membros, prestar a assistência operacional 

e técnica necessária, sob a forma de 

intervenção em matéria de regresso. Esta 

intervenção pode consistir no destacamento 

de equipas europeias de intervenção em 

matéria de regresso para o Estado-Membro 

de acolhimento e na organização de 

operações de regresso a partir dos Estados-

Membros de acolhimento. Os Estados-

Membros devem informar regularmente a 

Agência das suas necessidades de 

assistência técnica e operacional, e a deve 

Agência elaborar um plano evolutivo de 

intervenções em matéria de regresso com 

base nessas informações. 

Diretiva 2008/115/CE, a Agência deve, a 

pedido de um ou mais Estados-Membros, 

prestar a assistência operacional e técnica 

necessária, sob a forma de intervenção em 

matéria de regresso. Esta intervenção pode 

consistir no destacamento de equipas 

europeias de intervenção em matéria de 

regresso para o Estado-Membro de 

acolhimento e na organização de operações 

de regresso a partir dos Estados-Membros 

de acolhimento. Os Estados-Membros 

devem informar regularmente a Agência 

das suas necessidades de assistência 

técnica e operacional, e a Agência deve 

elaborar um plano evolutivo de 

intervenções em matéria de regresso com 

base nessas informações. 

Or. en 

 

Alteração  791 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pesados encargos 

resultantes da imposição do dever de 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular, em conformidade 

com a Diretiva 2008/115/CE, a Agência 

deve, a pedido de um ou mais Estados-

Membros, prestar a assistência operacional 

e técnica necessária, sob a forma de 

intervenção em matéria de regresso. Esta 

intervenção pode consistir no destacamento 

de equipas europeias de intervenção em 

matéria de regresso para o Estado-Membro 

de acolhimento e na organização de 

operações de regresso a partir dos Estados-

Membros de acolhimento. Os Estados-

Membros devem informar regularmente a 

Agência das suas necessidades de 

assistência técnica e operacional, e a 

1. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pesados encargos 

resultantes da imposição do dever de 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular, em conformidade 

com a Diretiva 2008/115/CE, a Agência 

deve, a pedido de um ou mais Estados-

Membros, prestar a assistência operacional 

e técnica necessária, sob a forma de 

intervenção em matéria de regresso. Esta 

intervenção pode consistir no destacamento 

de equipas europeias de intervenção em 

matéria de regresso para o Estado-Membro 

de acolhimento e na organização de 

opesrações de regresso a partir dos 

Estados-Membros de acolhimento. Os 

Estados-Membros devem informar 

regularmente a Agência das suas 

necessidades de assistência técnica e 
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Agência deve elaborar um plano evolutivo 

de intervenções em matéria de regresso 

com base nessas informações. 

operacional, e a Agência deve elaborar um 

plano evolutivo de intervenções em matéria 

de regresso com base nessas informações.  

Pelo menos um representante de um 

Estado-Membro e um agente responsável 

pelo controlo do regresso forçado que 

integrem o grupo criado nos termos do 

artigo 28.º devem estar presentes durante 

toda a intervenção de regresso até à 

chegada ao país terceiro de regresso. 

Or. en 

 

Alteração  792 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pressões específicas e 

desproporcionadas resultantes da 

imposição do dever de regresso de 

nacionais de países terceiros em situação 

irregular, em conformidade com a Diretiva 

2008/115/CE, a Agência deve, a pedido de 

um ou mais Estados-Membros, prestar a 

assistência técnica e operacional necessária 

sob a forma de intervenção rápida em 

matéria de regresso. A Agência pode 

propor, por iniciativa própria, prestar essa 

assistência técnica e operacional aos 

Estados-Membros. A intervenção rápida 

em matéria de regresso pode consistir no 

rápido destacamento de equipas europeias 

de intervenção em matéria de regresso para 

o Estado-Membro de acolhimento e na 

organização das operações de regresso a 

partir dos Estados-Membros de 

acolhimento. 

2. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pressões específicas e 

desproporcionadas resultantes da 

imposição do dever de regresso de 

nacionais de países terceiros objeto de uma 

decisão final de regresso, em 

conformidade com a Diretiva 

2008/115/CE, a Agência deve, a pedido de 

um ou mais Estados-Membros, prestar a 

assistência técnica e operacional necessária 

sob a forma de intervenção rápida em 

matéria de regresso. A Agência pode 

propor, por iniciativa própria, prestar essa 

assistência técnica e operacional aos 

Estados-Membros. A intervenção rápida 

em matéria de regresso pode consistir no 

rápido destacamento de equipas europeias 

de intervenção em matéria de regresso para 

o Estado-Membro de acolhimento e na 

organização das operações de regresso a 

partir dos Estados-Membros de 

acolhimento. 

Or. en 
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Alteração  793 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pressões específicas e 

desproporcionadas resultantes da 

imposição do dever de regresso de 

nacionais de países terceiros em situação 

irregular, em conformidade com a Diretiva 

2008/115/CE, a Agência deve, a pedido de 

um ou mais Estados-Membros, prestar a 

assistência técnica e operacional necessária 

sob a forma de intervenção rápida em 

matéria de regresso. A Agência pode 

propor, por iniciativa própria, prestar essa 

assistência técnica e operacional aos 

Estados-Membros. A intervenção rápida 

em matéria de regresso pode consistir no 

rápido destacamento de equipas europeias 

de intervenção em matéria de regresso para 

o Estado-Membro de acolhimento e na 

organização das operações de regresso a 

partir dos Estados-Membros de 

acolhimento. 

2. Se os Estados-Membros se virem 

confrontados com pressões específicas e 

desproporcionadas resultantes da 

imposição do dever de regresso de 

nacionais de países terceiros em situação 

irregular, em conformidade com a Diretiva 

2008/115/CE, a Agência deve, a pedido de 

um ou mais Estados-Membros, prestar a 

assistência técnica e operacional necessária 

sob a forma de intervenção rápida em 

matéria de regresso. A intervenção rápida 

em matéria de regresso pode consistir no 

rápido destacamento de equipas europeias 

de intervenção em matéria de regresso para 

o Estado-Membro de acolhimento e na 

organização das operações de regresso a 

partir dos Estados-Membros de 

acolhimento. Pelo menos um 

representante de um Estado-Membro e 

um agente responsável pelo controlo do 

regresso forçado que integrem o grupo 

criado nos termos do artigo 28.º devem 

estar presentes durante toda a intervenção 

rápida em matéria de regresso, até à 

chegada ao país terceiro de regresso. 

Or. en 

 

Alteração  794 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O diretor executivo deve elaborar, 

juntamente com os Estados-Membros e as 
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instituições europeias, disposições 

especiais aplicáveis ao pessoal envolvido 

nas ações em matéria de regresso, 

especificando as suas missões, 

competências e responsabilidades. O país 

onde a aeronave está registada deve 

igualmente estabelecer instruções 

especiais sobre os poderes dos pilotos com 

funções de comando e o âmbito de 

aplicação do direito penal ao abrigo do 

direito internacional da aviação1. 

 1 Artigo 3.º da Convenção de Tóquio de 

1963 - registada pela Organização da 

Aviação Civil Internacional em 1969 («O 

Estado onde a aeronave está registada é 

competente para conhecer das infrações e 

outros atos praticados a bordo») 

Or. en 

 

Alteração  795 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo elabora, sem 

demora, um plano operacional, com o 

acordo dos Estados-Membros de 

acolhimento e dos Estados-Membros 

dispostos a participar numa intervenção em 

matéria de regresso. 

3. O diretor executivo elabora, sem 

demora, um plano operacional, com o 

acordo dos Estados-Membros de 

acolhimento e dos Estados-Membros 

dispostos a participar numa intervenção em 

matéria de regresso. É imediatamente 

enviada ao conselho de administração 

uma cópia do plano operacional. 

Or. fr 

Alteração  796 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. O plano operacional deve ser 

vinculativo para a Agência, os Estados-

Membros de acolhimento e os Estados-

Membros participantes, e deve abranger 

todos os aspetos necessários à realização 

da intervenção em matéria de regresso, 

nomeadamente a descrição da situação, os 

objetivos, o início e duração previsíveis da 

intervenção, a cobertura geográfica e o 

eventual destacamento para países 

terceiros, a composição da equipa europeia 

de intervenção em matéria de regresso, a 

logística, as provisões financeiras, as 

modalidades de cooperação com países 

terceiros, outras agências e organismos da 

União, e organizações internacionais e não 

governamentais competentes. Qualquer 

alteração ou adaptação do plano 

operacional carece da aprovação do diretor 

executivo, do Estado-Membro de 

acolhimento e 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. 

4. O plano operacional deve ser 

elaborado em conformidade com o 

artigo 15.º e vinculativo para a Agência, os 

Estados-Membros de acolhimento e os 

Estados-Membros participantes, e deve 

abranger todos os aspetos necessários à 

realização da intervenção em matéria de 

regresso, nomeadamente a descrição da 

situação, os objetivos, o início e duração 

previsíveis da intervenção, a cobertura 

geográfica e o eventual destacamento para 

países terceiros, a composição e a 

descrição das missões e responsabilidades 
da equipa europeia de intervenção em 

matéria de regresso, disposições 

pormenorizadas sobre a aplicação de 

medidas de salvaguarda dos direitos 

fundamentais, incluindo sobre o uso 

proporcionado da força, em conformidade 

com o artigo 39.º, n.º 6, a logística, as 

provisões financeiras, as modalidades de 

cooperação com países terceiros, outras 

agências e organismos da União, e 

organizações internacionais e não 

governamentais competentes. Qualquer 

alteração ou adaptação do plano 

operacional carece da aprovação do diretor 

executivo, do Estado-Membro de 

acolhimento e 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. en 

 

Alteração  797 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 6 
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Texto da Comissão Alteração 

6. A Agência deve financiar ou 

cofinanciar as intervenções em matéria de 

regresso através de subvenções inscritas no 

seu orçamento, de acordo com as 

disposições financeiras que lhe são 

aplicáveis. 

6. A Agência deve financiar ou 

cofinanciar as intervenções em matéria de 

regresso através de subvenções aos 

Estados-Membros inscritas no seu 

orçamento, de acordo com as disposições 

financeiras que lhe são aplicáveis. 

Or. it 

 

Alteração  798 

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

Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 32-A 

 Avaliação das operações e intervenções 

em matéria de regresso 

 O diretor executivo avalia os resultados 

das operações e intervenções em matéria 

de regresso e transmite ao conselho de 

administração os relatórios de avaliação 

exaustiva no prazo de 60 dias a contar do 

termo dessas operações e intervenções, 

acompanhados das observações do agente 

para os direitos fundamentais. A Agência 

efetua uma análise comparativa global 

desses resultados tendo em vista a 

melhoria da qualidade, da coerência, da 

eficácia e do respeito pelos direitos 

fundamentais das futuras operações e 

intervenções em matéria de regresso, 

integrando-a no relatório anual de 

atividades consolidado. 

Or. en 
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Justificação 

Da mesma forma que é instado a avaliar os resultados das operações conjuntas e 

intervenções rápidas nas fronteiras nos termos do artigo 25.º, o diretor executivo deve 

avaliar, através de uma análise comparativa, os resultados das operações e intervenções em 

matéria de regresso. 

 

Alteração  799 

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

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 32-A 

 Avaliação das operações e intervenções 

em matéria de regresso 

 O diretor executivo avalia a conduta e os 

resultados das operações e intervenções 

em matéria de regresso e transmite ao 

conselho de administração os relatórios 

de avaliação exaustiva no prazo de 60 dias 

a contar do termo dessas operações e 

intervenções, acompanhados das 

observações do agente para os direitos 

fundamentais. A Agência efetua uma 

análise comparativa global desses 

resultados tendo em vista a melhoria da 

qualidade, a coerência e a eficácia das 

futuras operações e intervenções, 

incluindo-a no relatório anual de 

atividades consolidado. 

Or. en 

Justificação 

Tal como sucede com as operações conjuntas e as intervenções rápidas nas fronteiras, deve 

ser efetuada uma avaliação. 

 

Alteração  800 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 
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Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 32-B 

 Suspensão ou cessação de operações e 

intervenções em matéria de regresso 

 1. O diretor executivo deve pôr termo, 

uma vez informados os Estados-Membros 

em causa, a operações ou intervenções em 

matéria de regresso, se tiverem deixado de 

se verificar as condições para a sua 

realização. 

 2. O diretor executivo pode retirar o 

financiamento de uma intervenção em 

matéria de regresso ou determinar a sua 

suspensão ou cessação, se o Estado-

Membro de acolhimento ou os Estados-

Membros participantes não respeitarem o 

plano operacional. 

 3. O diretor executivo retira o 

financiamento de uma operação ou 

intervenção em matéria de regresso, ou 

suspende ou cessa, no todo ou em parte, 

qualquer operação ou intervenção em 

matéria de regresso, se considerar que se 

verificaram ou que é provável que 

continuem a verificar-se violações dos 

direitos fundamentais ou incumprimento 

das obrigações em matéria de proteção 

internacional com caráter grave. 

 4. Para este efeito, a Agência estabelece e 

publica os critérios subjacentes a uma 

decisão de suspensão, cessação ou 

retirada do financiamento de operações e 

intervenções em matéria de regresso. 

Or. en 

Justificação 

Da mesma maneira que tem autoridade, nos termos do artigo 24.º, para determinar a 

suspensão ou cessação de operações conjuntas ou intervenções rápidas nas fronteiras, o 
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diretor executivo tem de ter autoridade para suspender ou cessar uma operação ou 

intervenção em matéria de regresso. 

 

Alteração  801 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção da ONU 

relativa ao estatuto dos refugiados, bem 

como as obrigações em matéria de acesso à 

proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. Para o efeito, a 

Agência deve elaborar e continuar a 

desenvolver e a aplicar uma estratégia de 

direitos fundamentais. 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção da ONU 

relativa ao estatuto dos refugiados de 1951 

e o respetivo Protocolo de 1967,, bem 

como as obrigações em matéria de acesso à 

proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. Para o efeito, a 

Agência deve elaborar e continuar a 

desenvolver e a aplicar uma estratégia de 

direitos fundamentais. 

Or. en 

 

Alteração  802 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 
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dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção da ONU 

relativa ao estatuto dos refugiados, bem 

como as obrigações em matéria de acesso 

à proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. Para o efeito, a 

Agência deve elaborar e continuar a 

desenvolver e a aplicar uma estratégia de 

direitos fundamentais. 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, a Convenção da 

ONU relativa ao estatuto dos refugiados e 

a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, em particular o princípio da não 

repulsão. Para o efeito, a Agência deve 

elaborar e continuar a desenvolver e a 

aplicar uma estratégia de direitos 

fundamentais que inclua mecanismos 

eficazes para acompanhar e garantir o 

respeito pelos direitos fundamentais e o 

Estado de direito em todas as ações da 

Agência. 

Or. en 

 

Alteração  803 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção da ONU 

relativa ao estatuto dos refugiados, bem 

como as obrigações em matéria de acesso 

à proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. Para o efeito, a 

Agência deve elaborar e continuar a 

desenvolver e a aplicar uma estratégia de 

direitos fundamentais. 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, e o direito internacional 

aplicável, em particular o princípio da não 

repulsão. Para o efeito, a Agência deve 

elaborar e continuar a desenvolver e a 

aplicar uma estratégia de direitos 

fundamentais. 

Or. en 
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Alteração  804 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das 

suas funções ao abrigo do presente 

regulamento, em conformidade com a 

legislação aplicável da União, 

nomeadamente a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, o 

direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção da ONU 

relativa ao estatuto dos refugiados, bem 

como as obrigações em matéria de acesso 

à proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. Para o efeito, a 

Agência deve elaborar e continuar a 

desenvolver e a aplicar uma estratégia de 

direitos fundamentais. 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve respeitar a proteção dos 

direitos humanos no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  805 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção da ONU 

relativa ao estatuto dos refugiados, bem 

como as obrigações em matéria de acesso à 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia e o direito internacional 

aplicável, designadamente, a Convenção da 

ONU relativa ao estatuto dos refugiados e 

a Convenção sobre os Direitos da 
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proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. Para o efeito, a 

Agência deve elaborar e continuar a 

desenvolver e a aplicar uma estratégia de 

direitos fundamentais. 

Criança, bem como as obrigações em 

matéria de acesso à proteção internacional, 

em particular no que respeita ao princípio 

da não repulsão. Para o efeito, a Agência 

deve elaborar e continuar a desenvolver e a 

aplicar uma estratégia de direitos 

fundamentais que inclua um mecanismo 

eficaz para acompanhar o respeito pelos 

direitos fundamentais em todas as ações 

da Agência. 

Or. en 

Justificação 

A referência ao mecanismo de acompanhamento coloca o presente artigo em sintonia com o 

artigo 71.º, n.º 2, sobre as funções do agente para os direitos fundamentais. A formulação é 

idêntica à do artigo 26.º-A, relativo à estratégia de direitos fundamentais, do atual 

Regulamento Frontex. 

 

Alteração  806 

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

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, 

Silvia Costa, Jean Lambert 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção da ONU 

relativa ao estatuto dos refugiados, bem 

como as obrigações em matéria de acesso à 

proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. Para o efeito, a 

Agência deve elaborar e continuar a 

desenvolver e a aplicar uma estratégia de 

direitos fundamentais. 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança, a 
Convenção da ONU relativa ao estatuto 

dos refugiados, bem como as obrigações 

em matéria de acesso à proteção 

internacional, em particular o princípio da 

não repulsão. Para o efeito, a Agência deve 

elaborar e continuar a desenvolver e a 
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aplicar uma estratégia de direitos 

fundamentais dando especial atenção aos 

direitos da criança, de modo a garantir o 

respeito pelo superior interesse da criança 

em todas as operações.  

Or. en 

 

Alteração  807 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção da ONU 

relativa ao estatuto dos refugiados, bem 

como as obrigações em matéria de acesso à 

proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. Para o efeito, a 

Agência deve elaborar e continuar a 

desenvolver e a aplicar uma estratégia de 

direitos fundamentais. 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia e o direito internacional 

aplicável, designadamente, a Convenção da 

ONU relativa ao estatuto dos refugiados, a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres e a Convenção sobre os Direitos 

da Criança, bem como as obrigações em 

matéria de acesso à proteção internacional, 

em particular no que respeita ao princípio 

da não repulsão. Para o efeito, a Agência 

deve elaborar e continuar a desenvolver e a 

aplicar uma estratégia de direitos 

fundamentais que inclua um mecanismo 

eficaz para acompanhar o respeito pelos 

direitos fundamentais em todas as ações 

da Agência. 

Or. en 

 

Alteração  808 

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 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, o direito internacional aplicável, 

designadamente a Convenção da ONU 

relativa ao estatuto dos refugiados, bem 

como as obrigações em matéria de acesso à 

proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. Para o efeito, a 

Agência deve elaborar e continuar a 

desenvolver e a aplicar uma estratégia de 

direitos fundamentais. 

1. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve garantir a proteção dos 

direitos fundamentais no exercício das suas 

funções ao abrigo do presente regulamento, 

em conformidade com a legislação 

aplicável da União, nomeadamente a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem, o direito internacional 

aplicável, designadamente a Convenção da 

ONU relativa ao estatuto dos refugiados e 

a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança bem como as 

obrigações em matéria de acesso à 

proteção internacional, em particular o 

princípio da não repulsão. 

Or. en 

Justificação 

A alteração acrescenta uma referência à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e à 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. De igual modo, a fim de 

aumentar a coerência, suprime a última frase do número e transfere-a para o número 

seguinte. 

 

Alteração  809 

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

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Agência deve elaborar e 

continuar a desenvolver e a aplicar uma 

estratégia de direitos fundamentais. A 

Agência, em estreita cooperação com o 
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fórum consultivo e o agente para os 

direitos fundamentais, deve criar um 

mecanismo eficaz para acompanhar o 

respeito pelos direitos fundamentais em 

todas as suas ações. 

Or. en 

 

Alteração  810 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No desempenho das suas funções, 

a Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve zelar por que nenhuma 

pessoa seja desembarcada, forçada a 

entrar, conduzida ou mesmo entregue ou 

devolvida às autoridades de um país que 

viole o princípio da não repulsão, ou nos 

quais corra o risco de expulsão ou 

regresso para outro país que viole esse 

princípio. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  811 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef 

Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No desempenho das suas funções, a 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

deve zelar por que nenhuma pessoa seja 

desembarcada, forçada a entrar, conduzida 

ou mesmo entregue ou devolvida às 

autoridades de um país que viole o 

princípio da não repulsão, ou nos quais 

2. No desempenho das suas funções, a 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

deve zelar por que nenhuma pessoa, em 

violação do princípio da não repulsão, 
seja desembarcada, forçada a entrar, 

conduzida ou mesmo entregue ou 

devolvida às autoridades de um país onde 
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corra o risco de expulsão ou regresso para 

outro país que viole esse princípio. 
corra sério risco de ser sujeita a pena de 

morte, tortura, perseguição ou outros 

tratos ou penas desumanos ou 

degradantes, onde a sua liberdade possa 

estar ameaçada em razão da sua raça, 

religião, nacionalidade, filiação em certo 

grupo social ou opiniões políticas, ou nos 

quais corra o sério risco de expulsão, 

afastamento ou extradição para outro país 

que viole esse princípio. 

Or. en 

Justificação 

Alinhamento com o artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 656/2014, que estabelece normas de 

vigilância das fronteiras marítimas externas no contexto da cooperação operacional 

coordenada pela Frontex. 

 

Alteração  812 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No desempenho das suas funções, a 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

deve zelar por que nenhuma pessoa seja 

desembarcada, forçada a entrar, conduzida 

ou mesmo entregue ou devolvida às 

autoridades de um país que viole o 

princípio da não repulsão, ou nos quais 

corra o risco de expulsão ou regresso para 

outro país que viole esse princípio. 

2. No desempenho das suas funções, a 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

deve zelar por que nenhuma pessoa seja 

desembarcada, forçada a entrar, conduzida 

ou mesmo entregue ou devolvida às 

autoridades de um país onde corra sério 

risco de ser sujeita a pena de morte, 

tortura, perseguição ou outros tratos ou 

penas desumanos ou degradantes, onde a 

sua liberdade possa estar ameaçada em 

razão da sua raça, religião, 

nacionalidade, filiação em certo grupo 

social ou opiniões políticas, que viole o 

princípio da não repulsão ou no qual corra 

o risco de expulsão, afastamento, 

extradição ou regresso para outro país que 

viole esse princípio, e deve assegurar o 

respeito da proibição de expulsões 

coletivas. Para este efeito, devem ser 
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previstas salvaguarda antes de se iniciar a 

cooperação operacional com países 

terceiros, salvaguardas essas que devem 

constar de todos os planos operacionais. 

Or. en 

 

Alteração  813 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No desempenho das suas funções, a 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

deve zelar por que nenhuma pessoa seja 

desembarcada, forçada a entrar, conduzida 

ou mesmo entregue ou devolvida às 

autoridades de um país que viole o 

princípio da não repulsão, ou nos quais 

corra o risco de expulsão ou regresso para 

outro país que viole esse princípio. 

2. No desempenho das suas funções, a 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

deve zelar por que nenhuma pessoa seja 

desembarcada, forçada a entrar, conduzida 

ou mesmo entregue ou devolvida às 

autoridades de um país onde corra sério 

risco de ser sujeita a pena de morte, 

tortura, perseguição ou outros tratos ou 

penas desumanos ou degradantes, onde a 

sua liberdade possa estar ameaçada em 

razão da sua raça, religião, 

nacionalidade, filiação em certo grupo 

social ou opiniões políticas, que viole o 

princípio da não repulsão ou no qual corra 

o risco de expulsão, afastamento, 

extradição ou regresso para outro país que 

viole esse princípio. 

Or. en 

Justificação 

Tal como no artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento «Vigilância Marítima». 

 

Alteração  814 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. No desempenho das suas funções, a 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

deve zelar por que nenhuma pessoa seja 

desembarcada, forçada a entrar, conduzida 

ou mesmo entregue ou devolvida às 

autoridades de um país que viole o 

princípio da não repulsão ou nos quais 

corra o risco de expulsão ou regresso para 

outro país que viole esse princípio. 

2. No desempenho das suas funções, a 

Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia 

deve zelar por que nenhuma pessoa seja 

desembarcada, forçada a entrar, conduzida 

ou mesmo entregue ou devolvida às 

autoridades de um país que viole o 

princípio da não repulsão. 

Or. en 

 

Alteração  815 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve, no exercício das suas 

funções, ter em conta as necessidades 

especiais de crianças, vítimas de tráfico de 

seres humanos, pessoas que necessitam de 

assistência médica, pessoas que carecem 

de proteção internacional, pessoas em 

perigo no mar e outras pessoas em 

situações particularmente vulneráveis. 

3. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve, no exercício das suas 

funções, ter em conta as necessidades 

especiais de crianças, pessoas que 

necessitam de assistência médica, pessoas 

em perigo no mar e outras pessoas em 

situações particularmente vulneráveis. 

Or. en 

 

Alteração  816 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve, no exercício das suas 

3. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve, no exercício das suas 
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funções, ter em conta as necessidades 

especiais de crianças, vítimas de tráfico de 

seres humanos, pessoas que necessitam de 

assistência médica, pessoas que carecem de 

proteção internacional, pessoas em perigo 

no mar e outras pessoas em situações 

particularmente vulneráveis. 

funções, ter em conta e em atenção os 

direitos e as necessidades especiais de 

crianças, vítimas de tráfico de seres 

humanos, pessoas que necessitam de 

assistência médica, pessoas que carecem de 

proteção internacional, pessoas em perigo 

no mar e outras pessoas em situações 

particularmente vulneráveis. 

Or. en 

 

Alteração  817 

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 33 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve, no exercício das suas 

funções, ter em conta as necessidades 

especiais de crianças, vítimas de tráfico de 

seres humanos, pessoas que necessitam de 

assistência médica, pessoas que carecem de 

proteção internacional, pessoas em perigo 

no mar e outras pessoas em situações 

particularmente vulneráveis. 

3.  A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve, no exercício das suas 

funções, ter em conta as necessidades 

especiais de crianças, menores não 

acompanhados, vítimas de tráfico de seres 

humanos, pessoas que necessitam de 

assistência médica, pessoas que carecem de 

proteção internacional, pessoas em perigo 

no mar e outras pessoas em situações 

particularmente vulneráveis. 

Or. en 

 

Alteração  818 

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 33 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Guarda Costeira e de Fronteiras 3. A Guarda Costeira e de Fronteiras 
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Europeia deve, no exercício das suas 

funções, ter em conta as necessidades 

especiais de crianças, vítimas de tráfico de 

seres humanos, pessoas que necessitam de 

assistência médica, pessoas que carecem de 

proteção internacional, pessoas em perigo 

no mar e outras pessoas em situações 

particularmente vulneráveis. 

Europeia deve, no exercício das suas 

funções, ter em conta as necessidades 

especiais de crianças, em especial de 

menores não acompanhados e crianças 

com deficiência, vítimas de tráfico de seres 

humanos, pessoas que necessitam de 

assistência médica, pessoas que carecem de 

proteção internacional, pessoas em perigo 

no mar e outras pessoas em situações 

particularmente vulneráveis. 

Or. en 

 

Alteração  819 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve, no exercício das suas 

funções, ter em conta as necessidades 

especiais de crianças, vítimas de tráfico de 

seres humanos, pessoas que necessitam de 

assistência médica, pessoas que carecem de 

proteção internacional, pessoas em perigo 

no mar e outras pessoas em situações 

particularmente vulneráveis. 

3. A Guarda Costeira e de Fronteiras 

Europeia deve, no exercício das suas 

funções, identificar com maior rigor e ter 

em conta as necessidades especiais de 

pessoas em situações vulneráveis, tais 

como crianças, vítimas de tráfico de seres 

humanos, pessoas que necessitam de 

assistência médica, mulheres grávidas, 

pessoas que carecem de proteção 

internacional e pessoas em perigo no mar. 

Or. en 

 

Alteração  820 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. No desempenho das suas funções, 

nas relações com os Estados-Membros e na 

4. No desempenho de todas as suas 

funções, nas relações com os Estados-
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cooperação que estabelece com países 

terceiros, a Agência deve ter em conta os 

relatórios do fórum consultivo e do agente 

para os direitos fundamentais. 

Membros e na cooperação que estabelece 

com países terceiros, a Agência deve ter 

em conta os relatórios do fórum consultivo 

e do agente para os direitos fundamentais. 

A Agência deve informar o fórum 

consultivo e o agente para os direitos 

fundamentais e descrever 

pormenorizadamente no seu relatório 

anual a forma como alterou ou não as 

suas ações em resposta aos relatórios e 

recomendações destes organismos. 

Or. en 

 

Alteração  821 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. No desempenho das suas funções, 

nas relações com os Estados-Membros e na 

cooperação que estabelece com países 

terceiros, a Agência deve ter em conta os 

relatórios do fórum consultivo e do agente 

para os direitos fundamentais. 

4. No desempenho de todas as suas 

funções, nas relações com os Estados-

Membros e na cooperação que estabelece 

com países terceiros, a Agência deve ter 

em conta os relatórios do fórum consultivo 

e do agente para os direitos fundamentais. 

A Agência deve informar o fórum 

consultivo e o agente para os direitos 

fundamentais e descrever 

pormenorizadamente no seu relatório 

anual a forma como alterou ou não as 

suas ações em resposta aos relatórios e 

recomendações destes organismos. 

Or. en 

 

Alteração  822 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. No desempenho das suas funções, 

nas relações com os Estados-Membros e na 

cooperação que estabelece com países 

terceiros, a Agência deve ter em conta os 

relatórios do fórum consultivo e do agente 

para os direitos fundamentais. 

4. No desempenho de todas as suas 

funções, entre as quais o aperfeiçoamento 

e a aplicação de um mecanismo eficaz 

para acompanhar o respeito pelos direitos 

fundamentais, nas relações com os 

Estados-Membros e na cooperação que 

estabelece com países terceiros, a Agência 

deve ter em conta os relatórios do fórum 

consultivo e do agente para os direitos 

fundamentais. 

Or. en 

 

Alteração  823 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 4 – ponto 1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1. A Agência deve incluir um 

programa pormenorizado de 

aprofundamento e aplicação da estratégia 

de direitos fundamentais no seu programa 

de trabalho anual e apresentar 

informações sobre esse programa no seu 

relatório anual de atividades. 

Or. en 

 

Alteração  824 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Agência deve incluir um 

programa pormenorizado de 
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aprofundamento e aplicação da estratégia 

de direitos fundamentais nos seus 

programas de trabalho anual e 

plurianual, bem como apresentar 

informações sobre esse programa no seu 

relatório anual de atividades. 

Or. en 

 

Alteração  825 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Agência deve incluir um 

programa pormenorizado de 

aprofundamento e aplicação da estratégia 

de direitos fundamentais no seu programa 

de trabalho anual e apresentar 

informações sobre esse programa no seu 

relatório anual de atividades. 

Or. en 

 

Alteração  826 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência elabora e mantém 

atualizado um código de conduta aplicável 

a todas as operações de controlo fronteiriço 

coordenadas pela Agência. O Código de 

Conduta estabelece os procedimentos 

destinados a garantir os princípios do 

Estado de direito e o respeito pelos direitos 

fundamentais, prestando especial atenção 

aos menores não acompanhados e às 

pessoas vulneráveis, bem como às pessoas 

1. A Agência elabora e mantém 

atualizado um código de conduta aplicável 

a todas as operações de controlo fronteiriço 

coordenadas pela Agência, exceto às 

operações em matéria de regresso. O 

Código de Conduta estabelece os 

procedimentos destinados a garantir os 

princípios do Estado de direito e o respeito 

pelos direitos fundamentais, prestando 

especial atenção aos menores não 
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que procuram obter proteção 

internacional, e aplica-se a todas as 

pessoas que participem nas atividades da 

Agência. 

acompanhados e às pessoas vulneráveis, e 

aplica-se a todas as pessoas que participem 

nas atividades da Agência. 

Or. en 

 

Alteração  827 

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

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

Lambert, Nathalie Griesbeck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência elabora e mantém 

atualizado um código de conduta aplicável 

a todas as operações de controlo fronteiriço 

coordenadas pela Agência. O Código de 

Conduta estabelece os procedimentos 

destinados a garantir os princípios do 

Estado de direito e o respeito pelos direitos 

fundamentais, prestando especial atenção 

aos menores não acompanhados e às 

pessoas vulneráveis, bem como às pessoas 

que procuram obter proteção internacional, 

e aplica-se a todas as pessoas que 

participem nas atividades da Agência. 

1. A Agência elabora e mantém 

atualizado um código de conduta aplicável 

a todas as operações de controlo fronteiriço 

coordenadas pela Agência. O Código de 

Conduta estabelece os procedimentos 

destinados a garantir os princípios do 

Estado de direito e o respeito pelos direitos 

fundamentais, prestando especial atenção 

às crianças, aos menores não 

acompanhados e às pessoas vulneráveis, 

bem como às pessoas que procuram obter 

proteção internacional, e aplica-se a todas 

as pessoas que participem nas atividades da 

Agência. 

Or. en 

 

Alteração  828 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência elabora e atualiza 

regularmente um código de conduta para o 

2. A Agência elabora e atualiza 

regularmente um código de conduta para o 
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regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular, que se aplicará a 

todas as operações e intervenções em 

matéria de regresso coordenadas ou 

organizadas pela Agência. Este código de 

conduta deve descrever procedimentos 

normalizados comuns para simplificar a 

organização das operações e intervenções 

em matéria de regresso e garantir que todo 

o processo decorra de forma humana e no 

pleno respeito pelos direitos fundamentais, 

em particular os princípios da dignidade 

humana, a proibição da tortura e de penas 

ou tratamentos desumanos ou degradantes, 

o direito à liberdade e à segurança e o 

direito à proteção dos dados pessoais e à 

não discriminação. 

regresso de nacionais de países terceiros 

objeto de uma decisão final de regresso, 

que se aplicará a todas as operações e 

intervenções em matéria de regresso 

coordenadas ou organizadas pela Agência. 

Este código de conduta deve descrever 

procedimentos normalizados comuns para 

simplificar a organização das operações e 

intervenções em matéria de regresso e 

garantir que todo o processo decorra de 

forma humana e no pleno respeito pelos 

direitos fundamentais, em particular os 

princípios da dignidade humana, a 

proibição da tortura e de penas ou 

tratamentos desumanos ou degradantes, o 

direito à liberdade e à segurança e o direito 

à proteção dos dados pessoais e à não 

discriminação. 

Or. en 

 

Alteração  829 

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

aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência elabora e atualiza 

regularmente um código de conduta para 

o regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular, que se aplicará a 

todas as operações e intervenções em 

matéria de regresso coordenadas ou 

organizadas pela Agência. Este código de 

conduta deve descrever procedimentos 

normalizados comuns para simplificar a 

organização das operações e intervenções 

em matéria de regresso e garantir que 

todo o processo decorra de forma humana 

e no pleno respeito pelos direitos 

fundamentais, em particular os princípios 

da dignidade humana, a proibição da 

tortura e de penas ou tratamentos 

desumanos ou degradantes, o direito à 

2. A Agência segue o Manual do 

Regresso para o regresso de nacionais de 

países terceiros em situação irregular, que 

se aplicará a todas as operações e 

intervenções em matéria de regresso 

coordenadas ou organizadas pela Agência, 

garantindo a aplicação das normas e 

procedimentos comuns da 

Diretiva 2008/115/CE. 
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liberdade e à segurança e o direito à 

proteção dos dados pessoais e à não 

discriminação. 

Or. en 

 

Alteração  830 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência elabora e atualiza 

regularmente um código de conduta para o 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular, que se aplicará a 

todas as operações e intervenções em 

matéria de regresso coordenadas ou 

organizadas pela Agência. Este código de 

conduta deve descrever procedimentos 

normalizados comuns para simplificar a 

organização das operações e intervenções 

em matéria de regresso e garantir que todo 

o processo decorra de forma humana e no 

pleno respeito pelos direitos fundamentais, 

em particular os princípios da dignidade 

humana, a proibição da tortura e de penas 

ou tratamentos desumanos ou degradantes, 

o direito à liberdade e à segurança e o 

direito à proteção dos dados pessoais e à 

não discriminação. 

2. (Não se aplica à versão 

portuguesa.) 

Or. en 

 

Alteração  831 

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

Dalton, Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. O código de conduta em matéria 

de regresso deve ter especialmente em 

conta a obrigação de prever um sistema 

eficaz de controlo dos regressos forçados, 

como previsto no artigo 8.º, n.º 6, da 

Diretiva 2008/115/CE 44 e na estratégia de 

direitos fundamentais. 

Suprimido 

__________________  

44 JO L 348 de 21.12.2008, p. 98.  

Or. en 

 

Alteração  832 

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 35 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência, em cooperação com as 

entidades de formação adequadas dos 

Estados-Membros, deve desenvolver 

instrumentos de formação específicos e 

organizar, para os guardas de fronteira e 

outro pessoal competente que sejam 

membros das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, ações de formação 

avançada relevantes para as tarefas que são 

chamados a desempenhar. Os peritos que 

integram o pessoal da Agência organizam 

exercícios regulares com os referidos 

guardas de fronteira, de acordo com um 

calendário de formação avançada e de 

exercícios, descrito no programa de 

trabalho anual da Agência. 

1. A Agência, em cooperação com as 

entidades de formação adequadas dos 

Estados-Membros, deve desenvolver 

instrumentos de formação específicos, 

nomeadamente medidas específicas 

sempre que haja crianças envolvidas, e 

organizar, para os guardas de fronteira e 

outro pessoal competente que sejam 

membros das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, ações de formação 

avançada relevantes para as tarefas que são 

chamados a desempenhar. Os peritos que 

integram o pessoal da Agência organizam 

exercícios regulares com os referidos 

guardas de fronteira, de acordo com um 

calendário de formação avançada e de 

exercícios, descrito no programa de 

trabalho anual da Agência. 

Or. en 



 

AM\1092761PT.doc 119/157 PE582.071v01-00 

 PT 

 

Alteração  833 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência, em cooperação com as 

entidades de formação adequadas dos 

Estados-Membros, deve desenvolver 

instrumentos de formação específicos e 

organizar, para os guardas de fronteira e 

outro pessoal competente que sejam 

membros das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, ações de formação 

avançada relevantes para as tarefas que são 

chamados a desempenhar. Os peritos que 

integram o pessoal da Agência organizam 

exercícios regulares com os referidos 

guardas de fronteira, de acordo com um 

calendário de formação avançada e de 

exercícios, descrito no programa de 

trabalho anual da Agência. 

1. A Agência, em cooperação com as 

entidades de formação adequadas dos 

Estados-Membros, o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo e a Agência 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, deve desenvolver instrumentos 

de formação específicos e organizar, para 

os guardas costeiros e de fronteira e outro 

pessoal competente que sejam membros 

das equipas europeias de guardas costeiros 

e de fronteira, ações de formação avançada 

relevantes para as tarefas que são 

chamados a desempenhar e sobre as 

condições prévias para agir no pleno 

respeito pelos direitos fundamentais. Os 

peritos que integram o pessoal da Agência, 

do Gabinete Europeu de Apoio em 

matéria de Asilo e da Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia 
organizam exercícios regulares com os 

referidos guardas costeiros e de fronteira, 

de acordo com um calendário de formação 

avançada e de exercícios, descrito no 

programa de trabalho anual da Agência. 

Or. en 

 

Alteração  834 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar que todos os 

2. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar que todos os 
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guardas de fronteira e outros membros do 

pessoal dos Estados-Membros que façam 

parte das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, bem como o 

pessoal da Agência, recebem, antes de 

participar nas atividades operacionais 

organizadas pela Agência, formação sobre 

as disposições aplicáveis da legislação da 

União e do direito internacional, 

nomeadamente no que se refere aos 

direitos fundamentais, ao acesso à 

proteção internacional e a operações de 

busca e salvamento. 

guardas de fronteira e outros membros do 

pessoal dos Estados-Membros que façam 

parte das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, bem como o 

pessoal da Agência, recebem, antes de 

participar nas atividades operacionais 

organizadas pela Agência, formação sobre 

as disposições aplicáveis da legislação da 

União e do direito internacional, 

nomeadamente no que se refere aos 

direitos fundamentais e a operações de 

busca e salvamento. 

Or. en 

 

Alteração  835 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar que todos os 

guardas de fronteira e outros membros do 

pessoal dos Estados-Membros que façam 

parte das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, bem como o 

pessoal da Agência, recebem, antes de 

participar nas atividades operacionais 

organizadas pela Agência, formação sobre 

as disposições aplicáveis da legislação da 

União e do direito internacional, 

nomeadamente no que se refere aos 

direitos fundamentais, ao acesso à proteção 

internacional e a operações de busca e 

salvamento. 

2. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar que todos os 

guardas de fronteira e outros membros do 

pessoal dos Estados-Membros que façam 

parte das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, bem como o 

pessoal da Agência e o pessoal e os 

guardas costeiros de países terceiros 

participantes numa atividade operacional 

organizada pela Agência, recebem, antes 

de participar nessas atividades, formação 

sobre as disposições aplicáveis da 

legislação da União e do direito 

internacional, nomeadamente no que se 

refere aos direitos fundamentais, ao acesso 

à proteção internacional, às orientações 

sobre a identificação de pessoas que 

solicitem proteção e o encaminhamento 

destas para os serviços competentes, às 

orientações para atender às necessidades 

especiais de crianças, incluindo de 

menores não acompanhados, vítimas de 

tráfico de seres humanos, pessoas que 
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necessitem de assistência médica urgente 

e outras pessoas em situações 

particularmente vulneráveis, e a operações 

de busca e salvamento. 

Or. en 

Justificação 

Deve ser mantida a formulação do atual regulamento relativa às pessoas que necessitam de 

proteção. Além disso, os guardas de fronteira devem receber formação para saber lidar com 

pessoas vulneráveis, por exemplo, crianças. 

 

Alteração  836 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar que todos os 

guardas de fronteira e outros membros do 

pessoal dos Estados-Membros que façam 

parte das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, bem como o 

pessoal da Agência, recebem, antes de 

participar nas atividades operacionais 

organizadas pela Agência, formação sobre 

as disposições aplicáveis da legislação da 

União e do direito internacional, 

nomeadamente no que se refere aos 

direitos fundamentais, ao acesso à proteção 

internacional e a operações de busca e 

salvamento. 

2. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar que todos os 

guardas de fronteira e outros membros do 

pessoal dos Estados-Membros que façam 

parte das equipas europeias de guardas 

costeiros e de fronteira, bem como o 

pessoal da Agência, recebem, antes de 

participar nas atividades operacionais 

organizadas pela Agência, formação 

prática sobre as disposições aplicáveis da 

legislação da União e do direito 

internacional, nomeadamente no que se 

refere aos direitos fundamentais, ao acesso 

à proteção internacional, a operações de 

busca e salvamento e a uma identificação 

mais precisa e assistência a pessoas em 

situações vulneráveis. 

Or. en 

 

Alteração  837 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 
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Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar a formação de 

agentes envolvidos em tarefas relacionadas 

com operações de regresso a fim de 

integrarem os grupos a que se referem os 

artigos 28.º, 29.º e 30.º. A Agência deve 

assegurar que todo o pessoal que participe 

em operações e intervenções em matéria de 

regresso, bem como o pessoal da Agência, 

recebem, antes da participação em 

atividades operacionais organizadas pela 

Agência, formação sobre a legislação da 

União e o direito internacional aplicável, 

incluindo os direitos fundamentais e o 

acesso à proteção internacional. 

3. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar a formação de 

agentes envolvidos em tarefas relacionadas 

com operações de regresso a fim de 

integrarem os grupos a que se referem os 

artigos 28.º, 29.º e 30.º. A Agência deve 

assegurar que todo o pessoal que participe 

em operações e intervenções em matéria de 

regresso, bem como o pessoal da Agência, 

recebem, antes da participação em 

atividades operacionais organizadas pela 

Agência, formação prática sobre a 

legislação da União e o direito 

internacional aplicável, incluindo os 

direitos fundamentais, o acesso à proteção 

internacional e uma identificação mais 

precisa e assistência a pessoas em 

situações vulneráveis. 

Or. en 

 

Alteração  838 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar a formação de 

agentes envolvidos em tarefas relacionadas 

com operações de regresso a fim de 

integrarem os grupos a que se referem os 

artigos 28.º, 29.º e 30.º. A Agência deve 

assegurar que todo o pessoal que participe 

em operações e intervenções em matéria de 

regresso, bem como o pessoal da Agência, 

recebem, antes da participação em 

atividades operacionais organizadas pela 

Agência, formação sobre a legislação da 

União e o direito internacional aplicável, 

3. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar a formação de 

agentes envolvidos em tarefas relacionadas 

com operações de regresso a fim de 

integrarem os grupos a que se referem os 

artigos 28.º, 29.º e 30.º. A Agência deve 

assegurar que todo o pessoal que participe 

em operações e intervenções em matéria de 

regresso, bem como o pessoal da Agência, 

recebem, antes da participação em 

atividades operacionais organizadas pela 

Agência, formação sobre a legislação da 

União e o direito internacional aplicável, 
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incluindo os direitos fundamentais e o 

acesso à proteção internacional. 

incluindo os direitos fundamentais. 

Or. en 

 

Alteração  839 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar a formação de 

agentes envolvidos em tarefas relacionadas 

com operações de regresso a fim de 

integrarem os grupos a que se referem os 

artigos 28.º, 29.º e 30.º. A Agência deve 

assegurar que todo o pessoal que participe 

em operações e intervenções em matéria de 

regresso, bem como o pessoal da Agência, 

recebem, antes da participação em 

atividades operacionais organizadas pela 

Agência, formação sobre a legislação da 

União e o direito internacional aplicável, 

incluindo os direitos fundamentais e o 

acesso à proteção internacional. 

3. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar a formação de 

agentes envolvidos em tarefas relacionadas 

com operações de regresso a fim de 

integrarem os grupos a que se referem os 

artigos 28.º, 29.º e 30.º. A Agência deve 

assegurar que todo o pessoal que participe 

em operações e intervenções em matéria de 

regresso, bem como o pessoal da Agência, 

recebem, antes da participação em 

atividades operacionais organizadas pela 

Agência, formação sobre a legislação da 

União e o direito internacional aplicável, 

incluindo os direitos fundamentais, o 

acesso à proteção internacional e o acesso 

a mecanismos de encaminhamento para 

pessoas vulneráveis. 

Or. en 

 

Alteração  840 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar a formação de 

agentes envolvidos em tarefas relacionadas 

com operações de regresso a fim de 

3. A Agência toma as iniciativas 

necessárias para assegurar a formação de 

agentes envolvidos em tarefas relacionadas 

com operações de regresso a fim de 
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integrarem os grupos a que se referem os 

artigos 28.º, 29.º e 30.º. A Agência deve 

assegurar que todo o pessoal que participe 

em operações e intervenções em matéria de 

regresso, bem como o pessoal da Agência, 

recebem, antes da participação em 

atividades operacionais organizadas pela 

Agência, formação sobre a legislação da 

União e o direito internacional aplicável, 

incluindo os direitos fundamentais e o 

acesso à proteção internacional. 

integrarem os grupos a que se referem os 

artigos 28.º, 29.º e 30.º. A Agência deve 

assegurar que todo o pessoal que participe 

em operações e intervenções em matéria de 

regresso, bem como o pessoal da Agência, 

recebem, antes da participação em 

atividades operacionais organizadas pela 

Agência, formação sobre a legislação da 

União e o direito internacional aplicável, 

incluindo os direitos fundamentais, a 

proporcionalidade no uso da força, o 

acesso à proteção internacional e o acesso 

a mecanismos de encaminhamento para 

pessoas vulneráveis. 

Or. en 

 

Alteração  841 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência elabora e fixa um tronco 

comum de formação dos guardas de 

fronteira e proporciona ações de formação 

a nível europeu para os instrutores dos 

guardas de fronteira nacionais dos Estados-

Membros, nomeadamente sobre direitos 

fundamentais, acesso à proteção 

internacional e direito marítimo aplicável. 

A Agência define o tronco comum de 

formação após consulta do fórum 

consultivo. Os Estados-Membros devem 

integrar este tronco comum na formação 

dos guardas de fronteira nacionais e do 

pessoal que participa em tarefas 

relacionadas com operações de regresso. 

4. TA Agência elabora e fixa um 

tronco comum de formação dos guardas de 

fronteira e proporciona ações de formação 

a nível europeu para os instrutores dos 

guardas de fronteira nacionais dos Estados-

Membros, nomeadamente sobre direitos 

fundamentais, acesso à proteção 

internacional, direito marítimo aplicável, 

códigos de conduta elaborados em 

conformidade com o artigo 34.º e normas 

internacionais aplicáveis, tais como as 

Normas Mínimas de Resposta 

Humanitária do Projeto Esfera. A 

Agência define o tronco comum de 

formação após consulta do fórum 

consultivo. Os Estados-Membros devem 

integrar este tronco comum na formação 

dos guardas de fronteira nacionais e do 

pessoal que participa em tarefas 

relacionadas com operações de regresso. 

Or. en 
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Alteração  842 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência elabora e fixa um tronco 

comum de formação dos guardas de 

fronteira e proporciona ações de formação 

a nível europeu para os instrutores dos 

guardas de fronteira nacionais dos Estados-

Membros, nomeadamente sobre direitos 

fundamentais, acesso à proteção 

internacional e direito marítimo aplicável. 

A Agência define o tronco comum de 

formação após consulta do fórum 

consultivo. Os Estados-Membros devem 

integrar este tronco comum na formação 

dos guardas de fronteira nacionais e do 

pessoal que participa em tarefas 

relacionadas com operações de regresso. 

4. A Agência elabora e fixa um tronco 

comum de formação dos guardas de 

fronteira e proporciona ações de formação 

a nível europeu para os instrutores dos 

guardas de fronteira nacionais dos Estados-

Membros, nomeadamente sobre direitos 

fundamentais, acesso à proteção 

internacional e direito marítimo aplicável. 

A Agência define o tronco comum de 

formação em cooperação com o agente 

para os direitos fundamentais e após 

consulta do fórum consultivo. Os Estados-

Membros devem integrar este tronco 

comum na formação dos guardas de 

fronteira nacionais e do pessoal que 

participa em tarefas relacionadas com 

operações de regresso. 

Or. en 

 

Alteração  843 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência elabora e fixa um tronco 

comum de formação dos guardas de 

fronteira e proporciona ações de formação 

a nível europeu para os instrutores dos 

guardas de fronteira nacionais dos Estados-

Membros, nomeadamente sobre direitos 

fundamentais, acesso à proteção 

internacional e direito marítimo aplicável. 

A Agência define o tronco comum de 

4. A Agência elabora e fixa um tronco 

comum de formação dos guardas de 

fronteira e proporciona ações de formação 

a nível europeu para os instrutores dos 

guardas de fronteira nacionais dos Estados-

Membros, nomeadamente sobre direitos 

fundamentais e direito marítimo aplicável. 

A Agência define o tronco comum de 

formação após consulta do fórum 
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formação após consulta do fórum 

consultivo. Os Estados-Membros devem 

integrar este tronco comum na formação 

dos guardas de fronteira nacionais e do 

pessoal que participa em tarefas 

relacionadas com operações de regresso. 

consultivo. Os Estados-Membros devem 

integrar este tronco comum na formação 

dos guardas de fronteira nacionais e do 

pessoal que participa em tarefas 

relacionadas com operações de regresso. 

Or. en 

 

Alteração  844 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência elabora e fixa um tronco 

comum de formação dos guardas de 

fronteira e proporciona ações de formação 

a nível europeu para os instrutores dos 

guardas de fronteira nacionais dos Estados-

Membros, nomeadamente sobre direitos 

fundamentais, acesso à proteção 

internacional e direito marítimo aplicável. 

A Agência define o tronco comum de 

formação após consulta do fórum 

consultivo. Os Estados-Membros devem 

integrar este tronco comum na formação 

dos guardas de fronteira nacionais e do 

pessoal que participa em tarefas 

relacionadas com operações de regresso. 

4. A Agência elabora e fixa um tronco 

comum de formação dos guardas de 

fronteira e proporciona ações de formação 

a nível europeu para os instrutores dos 

guardas de fronteira nacionais dos Estados-

Membros, nomeadamente sobre direitos 

fundamentais, acesso à proteção 

internacional, identificação mais precisa e 

assistência a pessoas em situação 

vulnerável e direito marítimo aplicável. A 

Agência define o tronco comum de 

formação após consulta do fórum 

consultivo. Os Estados-Membros devem 

integrar este tronco comum na formação 

dos guardas de fronteira nacionais e do 

pessoal que participa em tarefas 

relacionadas com operações de regresso. 

Or. en 

 

Alteração  845 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 6 
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Texto da Comissão Alteração 

6. A Agência pode organizar ações de 

formação em cooperação com os Estados-

Membros e países terceiros nos respetivos 

territórios. 

6. A Agência pode organizar ações de 

formação em cooperação com os Estados-

Membros. 

Or. en 

 

Alteração  846 

Michał Boni 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Agência pode organizar ações de 

formação em cooperação com os Estados-

Membros e países terceiros nos respetivos 

territórios. 

6. A Agência pode organizar ações de 

formação em cooperação com os Estados-

Membros e países terceiros nos respetivos 

territórios. A Agência deve incentivar a 

cooperação e a organização de ações de 

formação entre os Estados-Membros e 

países terceiros. 

Or. en 

 

Alteração  847 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve acompanhar e 

contribuir de forma proativa para as 

atividades de investigação e inovação 

relevantes em matéria de controlo das 

fronteiras externas– incluindo a utilização 

de tecnologias de vigilância avançadas, 

nomeadamente sistemas de aeronaves 

pilotadas à distância – e de operações de 

regresso. A Agência assegura a difusão 

1. A Agência deve acompanhar de 

forma proativa as atividades de 

investigação e inovação relevantes para as 

fronteiras externas da UE. 
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dos resultados dessa investigação junto da 

Comissão e dos Estados-Membros. Pode 

utilizar esses resultados, se for o caso, em 

operações conjuntas, intervenções rápidas 

nas fronteiras, e em operações e 

intervenções em matéria de regresso. 

Or. en 

 

Alteração  848 

Michał Boni 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve acompanhar e 

contribuir de forma proativa para as 

atividades de investigação e inovação 

relevantes em matéria de controlo das 

fronteiras externas – incluindo a utilização 

de tecnologias de vigilância avançadas, 

nomeadamente sistemas de aeronaves 

pilotadas à distância – e de operações de 

regresso. A Agência assegura a difusão dos 

resultados dessa investigação junto da 

Comissão e dos Estados-Membros. Pode 

utilizar esses resultados, se for o caso, em 

operações conjuntas, intervenções rápidas 

nas fronteiras, e em operações e 

intervenções em matéria de regresso. 

1. A Agência deve acompanhar, 

promover e contribuir de forma proativa 

para as atividades de investigação e 

inovação relevantes em matéria de controlo 

das fronteiras externas – incluindo a 

utilização de tecnologias de vigilância 

avançadas, nomeadamente sistemas de 

aeronaves pilotadas à distância – e de 

operações de regresso. A Agência assegura 

a difusão dos resultados dessa investigação 

junto da Comissão e dos Estados-

Membros. Pode utilizar esses resultados, se 

for o caso, em operações conjuntas, 

intervenções rápidas nas fronteiras, e em 

operações e intervenções em matéria de 

regresso. 

Or. en 

 

Alteração  849 

Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve acompanhar e 1. A Agência deve acompanhar e 
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contribuir de forma proativa para as 

atividades de investigação e inovação 

relevantes em matéria de controlo das 

fronteiras externas – incluindo a utilização 

de tecnologias de vigilância avançadas, 

nomeadamente sistemas de aeronaves 

pilotadas à distância – e de operações de 

regresso. A Agência assegura a difusão dos 

resultados dessa investigação junto da 

Comissão e dos Estados-Membros. Pode 

utilizar esses resultados, se for o caso, em 

operações conjuntas, intervenções rápidas 

nas fronteiras, e em operações e 

intervenções em matéria de regresso. 

contribuir de forma proativa para as 

atividades de investigação e inovação 

relevantes em matéria de controlo das 

fronteiras externas – incluindo a utilização 

de tecnologias de vigilância avançadas. A 

Agência assegura a difusão dos resultados 

dessa investigação junto da Comissão e dos 

Estados-Membros. Pode utilizar esses 

resultados, se for o caso, em operações 

conjuntas, intervenções rápidas nas 

fronteiras, e em operações e intervenções 

em matéria de regresso. 

Or. en 

 

Alteração  850 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência deve acompanhar e 

contribuir de forma proativa para as 

atividades de investigação e inovação 

relevantes em matéria de controlo das 

fronteiras externas – incluindo a utilização 

de tecnologias de vigilância avançadas, 

nomeadamente sistemas de aeronaves 

pilotadas à distância – e de operações de 

regresso. A Agência assegura a difusão dos 

resultados dessa investigação junto da 

Comissão e dos Estados-Membros. Pode 

utilizar esses resultados, se for o caso, em 

operações conjuntas, intervenções rápidas 

nas fronteiras, e em operações e 

intervenções em matéria de regresso. 

1. A Agência deve acompanhar e 

contribuir de forma proativa para as 

atividades de investigação e inovação 

relevantes em matéria de controlo das 

fronteiras externas – incluindo a utilização 

de tecnologias de vigilância avançadas, 

nomeadamente sistemas de aeronaves 

pilotadas à distância – e de operações de 

regresso. A Agência assegura a difusão dos 

resultados dessa investigação junto da 

Comissão, do Parlamento Europeu e dos 

Estados-Membros. Pode utilizar esses 

resultados, se for o caso, em operações 

conjuntas, intervenções rápidas nas 

fronteiras, e em operações e intervenções 

em matéria de regresso. 

Or. en 
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Alteração  851 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência presta assistência aos 

Estados-Membros e à Comissão na 

identificação dos principais temas de 

investigação. A Agência presta assistência 

à Comissão na definição e realização dos 

programas-quadro da União relevantes 

para as atividades de investigação e 

inovação. 

2. A Agência presta assistência aos 

Estados-Membros e à Comissão na 

identificação dos principais temas de 

investigação. A Agência presta assistência 

à Comissão na definição dos programas-

quadro da União relevantes para as 

atividades de investigação e inovação. 

Or. en 

 

Alteração  852 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência presta assistência aos 

Estados-Membros e à Comissão na 

identificação dos principais temas de 

investigação. A Agência presta assistência 

à Comissão na definição e realização dos 

programas-quadro da União relevantes 

para as atividades de investigação e 

inovação. 

2. A Agência presta assistência aos 

Estados-Membros e à Comissão na 

identificação dos principais temas de 

investigação. A Agência presta assistência 

aos Estados-Membros e à Comissão na 

definição e realização dos programas-

quadro da União relevantes para as 

atividades de investigação e inovação. 

Or. en 

 

Alteração  853 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 3 – proémio 
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Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência deve, no âmbito do 

Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação, em especial o Programa 

Específico de Execução do Horizonte 

2020, implementar as partes do referido 

Programa-Quadro que digam respeito à 

segurança das fronteiras. Para o efeito, 

compete à Agência desempenhar as 

seguintes funções: 

3. A Agência deve, no âmbito do 

Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação, em especial o Programa 

Específico de Execução do Horizonte 

2020, acompanhar as partes do referido 

Programa-Quadro que digam respeito às 

fronteiras externas da UE. Para o efeito, 

compete à Agência acompanhar as 

seguintes funções: 

Or. en 

 

Alteração  854 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Gestão de algumas etapas da 

execução do programa e de certas fases do 

ciclo de projetos específicos com base nos 

programas de trabalho adotados pela 

Comissão na matéria, caso a Comissão lhe 

tenha conferido poderes para o efeito no 

ato de delegação; 

a) a) Gestão da execução do programa 

no ciclo de projetos específicos com base 

nos programas de trabalho adotados pela 

Comissão na matéria; 

Or. en 

 

Alteração  855 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Adoção dos atos de execução 

orçamental referentes às receitas e 

despesas, e realização de todas as 

operações necessárias para a gestão do 

Suprimido 
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programa, caso a Comissão lhe tenha 

conferido poderes para o efeito no ato de 

delegação; 

Or. en 

 

Alteração  856 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Apoio à execução do programa, 

caso a Comissão tenha conferido poderes 

à Agência para o efeito no ato de 

delegação. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  857 

Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Nos domínios em que não lhe 

tenha sido delegada a gestão dos fundos 

ao abrigo do artigo 36.º, n.º 3, a Agência 

pode cofinanciar os contratos pré-

comerciais e a adjudicação pública de 

soluções inovadoras juntamente com 

autoridades dos Estados-Membros e 

operadores privados do mercado. 

Or. en 

 

Alteração  858 

Péter Niedermüller 
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Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-B. A Agência assistirá o secretariado 

de uma plataforma criada pela Comissão 

Europeia, que terá a participação de 

agências competentes da UE, instituições 

de investigação, indústria e prestadores de 

serviços e autoridades competentes dos 

Estados-Membros. Esta plataforma tem 

por missão desenvolver roteiros de 

tecnologia e inovação para prestar apoio 

aos guardas costeiros e de fronteira. 

Or. en 

 

Alteração  859 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência pode planear e executar 

projetos-piloto em matérias abrangidas 

pelo presente regulamento. 

4. A Agência pode planear e, sob 

reserva de aprovação pelo Parlamento 

Europeu e o Conselho, executar projetos-

piloto em matérias abrangidas pelo 

presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  860 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência pode planear e executar 

projetos-piloto em matérias abrangidas 

pelo presente regulamento. 

4. A Agência pode prestar assistência 

ao planeamento e execução de projetos-

piloto em matérias abrangidas pelo 



 

PE582.071v01-00 134/157 AM\1092761PT.doc 

PT 

presente regulamento 

Or. en 

 

Alteração  861 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Agência torna públicos todos os 

seus projetos de investigação, incluindo 

projetos de demonstração, os parceiros de 

cooperação participantes e o orçamento 

dos projetos.  

Or. en 

 

Alteração  862 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-B. A Agência garante a transparência 

dos contactos com grupos de interesses 

divulgando todas as suas reuniões com 

terceiros que sejam partes interessadas. 

Or. en 

Justificação 

A Agência deve seguir as boas práticas das agências da UE do setor bancário 

(nomeadamente, a Autoridade Bancária Europeia, a ESMA e a EIOPA), que já se 

comprometeram a divulgar as suas reuniões com terceiros que sejam partes interessadas. 
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Alteração  863 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência pode, a título individual 

ou em copropriedade com um Estado-

Membro, proceder à aquisição ou locação 

dos equipamentos técnicos a utilizar 

durante as operações conjuntas, projetos-

piloto, intervenções rápidas nas fronteiras, 

operações e intervenções em matéria de 

regresso, ou ainda em projetos de 

assistência técnica, nos termos das 

disposições financeiras que lhe são 

aplicáveis. 

1. A Agência pode, a título individual 

ou em copropriedade com um Estado-

Membro, proceder à aquisição ou locação 

dos equipamentos técnicos a utilizar 

durante as operações conjuntas, projetos-

piloto, intervenções rápidas nas fronteiras, 

operações de busca e salvamento, 
operações e intervenções em matéria de 

regresso, ou ainda em projetos de 

assistência técnica, nos termos das 

disposições financeiras que lhe são 

aplicáveis. 

Or. en 

Justificação 

Alteração consequente ao aditamento das operações de busca e salvamento aos artigos 4.º e 

7.º. 

 

Alteração  864 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Agência pode adquirir 

equipamentos técnicos, como os utilizados 

na recolha de impressões digitais, por 

decisão do diretor executivo em consulta 

com o conselho de administração. 

Qualquer aquisição ou locação de 

equipamentos que implique custos 

significativos para a Agência deve ser 

precedida de uma análise exaustiva das 

2. A Agência pode adquirir 

equipamentos técnicos de ponta por 

decisão do diretor executivo em consulta 

com o conselho de administração. 

Qualquer aquisição ou locação de 

equipamentos que implique custos 

significativos para a Agência deve ser 

precedida de uma análise exaustiva das 

necessidades e dos custos/benefícios. 
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necessidades e dos custos/benefícios. 

Todas estas despesas devem estar previstas 

no orçamento da Agência aprovado pelo 

conselho de administração. 

Todas estas despesas devem estar previstas 

no orçamento da Agência aprovado pelo 

conselho de administração. 

Or. it 

Alteração  865 

Ana Gomes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 37-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 37-A 

 Contratos públicos 

 A adjudicação de contratos públicos para 

o funcionamento da Agência é uma 

responsabilidade conjunta da Comissão e 

da Agência Europeia de Defesa, 

auxiliadas por uma plataforma que terá a 

participação de agências competentes da 

UE, instituições de investigação, 

indústria, prestadores de serviços e 

autoridades competentes dos Estados-

Membros. Esta plataforma tem por 

missão desenvolver roteiros de tecnologia 

e inovação para prestar apoio às agências 

da UE e aos guardas costeiros e de 

fronteira, racionalizando, reunindo e 

partilhando recursos sob uma direção 

estratégica e uma responsabilização 

transparente. 

Or. en 

 

Alteração  866 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 1 



 

AM\1092761PT.doc 137/157 PE582.071v01-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência estabelece e gere, a 

nível central, um inventário do 

equipamento integrado numa reserva de 

equipamentos técnicos pertencentes aos 

Estados-Membros ou à Agência e do 

equipamento que é copropriedade dos 

Estados-Membros e da Agência para fins 

de controlo nas fronteiras externas e de 

operações de regresso. 

1. A Agência estabelece e gere, a 

nível central, um inventário do 

equipamento integrado numa reserva de 

equipamentos técnicos pertencentes aos 

Estados-Membros ou à Agência e do 

equipamento que é copropriedade dos 

Estados-Membros e da Agência para fins 

de controlo nas fronteiras externas, de 

operações de busca e salvamento e de 

operações de regresso. 

Or. en 

 

Alteração  867 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Agência assegura a 

compatibilidade e a interoperabilidade do 

equipamento enumerado na reserva de 

equipamentos técnicos. 

 Para esse efeito, define normas técnicas a 

cumprir pelo equipamento a adquirir, 

total ou parcialmente, pela Agência e pelo 

equipamento na propriedade dos Estados-

Membros enumerado na reserva de 

equipamentos técnicos. 

Or. en 

 

Alteração  868 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 10 
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Texto da Comissão Alteração 

10. A Agência financia a 100 % a 

utilização dos equipamentos técnicos que 

integram o número mínimo de 

equipamentos técnicos fornecidos por 

determinado Estado-Membro num dado 

ano. A utilização dos equipamentos 

técnicos que não integram o número 

mínimo de equipamentos técnicos será 

cofinanciada pela Agência até um máximo 

de 75 % das despesas elegíveis, tendo em 

conta as circunstâncias particulares com 

que os Estados-Membros se deparam 

quando os referidos equipamentos técnicos 

são utilizados. 

10. A Agência financia a 100 % a 

utilização dos equipamentos técnicos que 

integram o número mínimo de 

equipamentos técnicos fornecidos por 

determinado Estado-Membro num dado 

ano. A utilização dos equipamentos 

técnicos que não integram o número 

mínimo de equipamentos técnicos será 

financiada pela Agência até um máximo 

de 100 % das despesas elegíveis, tendo em 

conta as circunstâncias particulares com 

que os Estados-Membros se deparam 

quando os referidos equipamentos técnicos 

são utilizados. 

Or. en 

Justificação 

A Agência deve financiar a 100 % o equipamento não afetado no início do ano, visto que 

certos Estados-Membros poderão não estar em condições de afetar determinados 

equipamentos ao número mínimo de equipamentos técnicos no início do ano, em especial se a 

situação na região geográfica em causa se mostrar volátil. 

 

Alteração  869 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os membros das equipas devem ter 

capacidade para desempenhar todas as 

tarefas e exercer todas as competências 

necessárias para proceder a controlos de 

fronteiras e operações de regresso e para o 

cumprimento dos objetivos do 

Regulamento (CE) n.º 562/2006 e da 

Diretiva 2008/115/CE, respetivamente. 

1. Os membros das equipas devem ter 

capacidade para desempenhar todas as 

tarefas e exercer todas as competências 

necessárias para proceder a controlos de 

fronteiras externas e operações de regresso 

e para o cumprimento dos objetivos do 

Regulamento (CE) n.º 562/2006 e da 

Diretiva 2008/115/CE, respetivamente. 

Or. en 
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Alteração  870 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os membros das equipas devem 

envergar os seus próprios uniformes 

durante o desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências. 

Devem usar uma braçadeira azul com a 

insígnia da União Europeia e da Agência 

sobre o uniforme, que os identifique como 

participantes numa operação conjunta, 

projeto-piloto, intervenção rápida nas 

fronteiras, operação ou intervenção em 

matéria de regresso. Para efeitos de 

identificação perante as autoridades 

nacionais do Estado-Membro de 

acolhimento, os membros das equipas 

devem trazer sempre consigo um 

documento de acreditação, a apresentar 

sempre que lhes for solicitado. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  871 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os membros das equipas devem 

envergar os seus próprios uniformes 

durante o desempenho das suas tarefas e no 

exercício das suas competências. Devem 

usar uma braçadeira azul com a insígnia da 

União Europeia e da Agência sobre o 

uniforme, que os identifique como 

participantes numa operação conjunta, 

projeto-piloto, intervenção rápida nas 

4. Os membros das equipas devem 

envergar os seus próprios uniformes 

durante o desempenho das suas tarefas e no 

exercício das suas competências. Devem 

usar de forma visível um número de 

identificação e uma braçadeira azul com a 

insígnia da União Europeia e da Agência 

sobre o uniforme, que os identifique como 

participantes numa operação conjunta, 
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fronteiras, operação ou intervenção em 

matéria de regresso. Para efeitos de 

identificação perante as autoridades 

nacionais do Estado-Membro de 

acolhimento, os membros das equipas 

devem trazer sempre consigo um 

documento de acreditação, a apresentar 

sempre que lhes for solicitado. 

projeto-piloto, intervenção rápida nas 

fronteiras, operação ou intervenção em 

matéria de regresso. Para efeitos de 

identificação perante as autoridades 

nacionais do Estado-Membro de 

acolhimento, os membros das equipas 

devem trazer sempre consigo um 

documento de acreditação, a apresentar 

sempre que lhes for solicitado. 

Or. en 

 

Alteração  872 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os membros das equipas devem 

envergar os seus próprios uniformes 

durante o desempenho das suas tarefas e no 

exercício das suas competências. Devem 

usar uma braçadeira azul com a insígnia da 

União Europeia e da Agência sobre o 

uniforme, que os identifique como 

participantes numa operação conjunta, 

projeto-piloto, intervenção rápida nas 

fronteiras, operação ou intervenção em 

matéria de regresso. Para efeitos de 

identificação perante as autoridades 

nacionais do Estado-Membro de 

acolhimento, os membros das equipas 

devem trazer sempre consigo um 

documento de acreditação, a apresentar 

sempre que lhes for solicitado. 

4. Os membros das equipas devem 

envergar os seus próprios uniformes 

durante o desempenho das suas tarefas e no 

exercício das suas competências. Devem 

usar de forma visível um número de 

identificação e uma braçadeira azul com a 

insígnia da União Europeia e da Agência 

sobre o uniforme, que os identifique como 

participantes numa operação conjunta, 

projeto-piloto, intervenção rápida nas 

fronteiras, operação ou intervenção em 

matéria de regresso. Para efeitos de 

identificação perante as autoridades 

nacionais do Estado-Membro de 

acolhimento, os membros das equipas 

devem trazer sempre consigo um 

documento de acreditação, a apresentar 

sempre que lhes for solicitado. 

Or. en 

 

Alteração  873 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 
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Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os membros das equipas devem 

envergar os seus próprios uniformes 

durante o desempenho das suas tarefas e no 

exercício das suas competências. Devem 

usar uma braçadeira azul com a insígnia da 

União Europeia e da Agência sobre o 

uniforme, que os identifique como 

participantes numa operação conjunta, 

projeto-piloto, intervenção rápida nas 

fronteiras, operação ou intervenção em 

matéria de regresso. Para efeitos de 

identificação perante as autoridades 

nacionais do Estado-Membro de 

acolhimento, os membros das equipas 

devem trazer sempre consigo um 

documento de acreditação, a apresentar 

sempre que lhes for solicitado. 

4. Os membros das equipas devem 

envergar os seus próprios uniformes 

durante o desempenho das suas tarefas e no 

exercício das suas competências. Devem 

usar de forma visível marcas que 

permitam a sua identificação individual e 
uma braçadeira azul com a insígnia da 

União Europeia e da Agência sobre o 

uniforme, que os identifique como 

participantes numa operação conjunta, 

projeto-piloto, intervenção rápida nas 

fronteiras, operação ou intervenção em 

matéria de regresso. Para efeitos de 

identificação perante as autoridades 

nacionais do Estado-Membro de 

acolhimento, os membros das equipas 

devem trazer sempre consigo um 

documento de acreditação, a apresentar 

sempre que lhes for solicitado. 

Or. en 

 

Alteração  874 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas só são autorizados a 

recorrer à força, incluindo a armas de 

serviço, munições e equipamento, com o 

consentimento do Estado-Membro de 

origem e do Estado-Membro de 

acolhimento, na presença de guardas de 

fronteira do Estado-Membro de 

acolhimento e nos termos da legislação 

nacional deste último. O Estado-Membro 

de acolhimento pode, com o consentimento 

6. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas só são autorizados a 

recorrer à força, incluindo a armas de 

serviço, munições e equipamento, com o 

consentimento do Estado-Membro de 

origem e do Estado-Membro de 

acolhimento, na presença de guardas de 

fronteira do Estado-Membro de 

acolhimento e nos termos da legislação 

nacional deste último, bem como do direito 

internacional em matéria de direitos 
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do Estado-Membro de origem, autorizar os 

membros das equipas a recorrer à força na 

ausência de guardas de fronteira do Estado-

Membro de acolhimento. 

humanos, nomeadamente do Código de 

Conduta das Nações Unidas para os 

Funcionários Responsáveis pela 

Aplicação da Lei e dos Princípios Básicos 

das Nações Unidas sobre a Utilização da 

Força e de Armas de Fogo pelos 

Funcionários Responsáveis pela 

Aplicação da Lei, e da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. O 

Estado-Membro de acolhimento pode, com 

o consentimento do Estado-Membro de 

origem, autorizar os membros das equipas 

a recorrer à força na ausência de guardas 

de fronteira do Estado-Membro de 

acolhimento. 

Or. en 

 

Alteração  875 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas só são autorizados a 

recorrer à força, incluindo a armas de 

serviço, munições e equipamento, com o 

consentimento do Estado-Membro de 

origem e do Estado-Membro de 

acolhimento, na presença de guardas de 

fronteira do Estado-Membro de 

acolhimento e nos termos da legislação 

nacional deste último. O Estado-Membro 

de acolhimento pode, com o 

consentimento do Estado-Membro de 

origem, autorizar os membros das equipas 

a recorrer à força na ausência de guardas 

de fronteira do Estado-Membro de 

acolhimento. 

6. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas não são autorizados 

a recorrer à força. 

Or. en 
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Alteração  876 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas só são autorizados a 

recorrer à força, incluindo a armas de 

serviço, munições e equipamento, com o 

consentimento do Estado-Membro de 

origem e do Estado-Membro de 

acolhimento, na presença de guardas de 

fronteira do Estado-Membro de 

acolhimento e nos termos da legislação 

nacional deste último. O Estado-Membro 

de acolhimento pode, com o consentimento 

do Estado-Membro de origem, autorizar os 

membros das equipas a recorrer à força na 

ausência de guardas de fronteira do Estado-

Membro de acolhimento. 

6. No desempenho das suas tarefas e 

no exercício das suas competências, os 

membros das equipas só são autorizados a 

recorrer à força, incluindo a armas de 

serviço, munições e equipamento, com o 

consentimento do Estado-Membro de 

origem e do Estado-Membro de 

acolhimento, na presença de guardas de 

fronteira do Estado-Membro de 

acolhimento e nos termos da legislação 

nacional deste último, bem como do direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos, nomeadamente do Código de 

Conduta das Nações Unidas para os 

Funcionários Responsáveis pela 

Aplicação da Lei e dos Princípios Básicos 

das Nações Unidas sobre a Utilização da 

Força e de Armas de Fogo pelos 

Funcionários Responsáveis pela 

Aplicação da Lei, e da Carta dos Direitos 

Fundamentais. O Estado-Membro de 

acolhimento pode, com o consentimento do 

Estado-Membro de origem, autorizar os 

membros das equipas a recorrer à força na 

ausência de guardas de fronteira do Estado-

Membro de acolhimento. 

Or. en 

 

Alteração  877 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. As armas de serviço, munições e 

equipamento só podem ser utilizados em 

7. As armas de serviço, munições e 

equipamento só podem ser utilizados em 
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legítima defesa do próprio ou de outro 

membro das equipas ou de outras pessoas, 

nos termos da legislação nacional do 

Estado-Membro de acolhimento. 

legítima defesa do próprio ou de outro 

membro das equipas ou de outras pessoas, 

nos termos da legislação nacional do 

Estado-Membro de acolhimento, bem 

como do direito internacional em matéria 

de direitos humanos e da Carta dos 

Direitos Fundamentais. 

Or. en 

 

Alteração  878 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. As armas de serviço, munições e 

equipamento só podem ser utilizados em 

legítima defesa do próprio ou de outro 

membro das equipas ou de outras pessoas, 

nos termos da legislação nacional do 

Estado-Membro de acolhimento. 

7. As armas de serviço, munições e 

equipamento só podem ser utilizados em 

legítima defesa do próprio ou de outro 

membro das equipas ou de outras pessoas, 

nos termos da legislação nacional do 

Estado-Membro de acolhimento, bem 

como do direito internacional em matéria 

de direitos humanos e da Carta dos 

Direitos Fundamentais da UE. 

Or. en 

 

Alteração  879 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos do presente regulamento, o 

Estado-Membro de acolhimento pode 

autorizar os membros das equipas a 

consultar as bases de dados nacionais e as 

bases de dados europeias cuja consulta 

seja necessária para proceder aos controlos 

e à vigilância das fronteiras, bem como a 

Para efeitos do presente regulamento, o 

Estado-Membro de acolhimento pode 

autorizar os membros das equipas a 

consultar as bases de dados europeias e a 

base de dados nacional, se tal for 

necessário para cumprir os objetivos 

operacionais especificados no plano 
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operações de regresso. Os membros das 

equipas apenas consultam os dados 

necessários ao desempenho das suas tarefas 

e no exercício das suas competências. 

Antes do destacamento das equipas, o 

Estado-Membro de acolhimento informa a 

Agência sobre as bases de dados nacionais 

e europeias que podem ser consultadas. A 

Agência faculta essas informações a todos 

os Estados-Membros que participem no 

destacamento. 

operacional para proceder aos controlos e 

à vigilância das fronteiras, bem como a 

operações de regresso. Os membros das 

equipas apenas consultam os dados 

necessários ao desempenho das suas tarefas 

e no exercício das suas competências. 

Antes do destacamento das equipas, o 

Estado-Membro de acolhimento informa a 

Agência sobre as bases de dados nacionais 

e europeias que podem ser consultadas. A 

Agência faculta essas informações a todos 

os Estados-Membros que participem no 

destacamento. 

Or. en 

Justificação 

Existem obstáculos práticos a que os Estados-Membros sejam obrigados a autorizar a 

consulta das bases de dados nacionais pelos membros das equipas destacadas pela Agência. 

Um desses obstáculos poderá ser a língua. 

 

Alteração  880 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos do presente regulamento, o 

Estado-Membro de acolhimento pode 

autorizar os membros das equipas a 

consultar as bases de dados nacionais e as 

bases de dados europeias cuja consulta seja 

necessária para proceder aos controlos e à 

vigilância das fronteiras, bem como a 

operações de regresso. Os membros das 

equipas apenas consultam os dados 

necessários ao desempenho das suas tarefas 

e no exercício das suas competências. 

Antes do destacamento das equipas, o 

Estado-Membro de acolhimento informa a 

Agência sobre as bases de dados nacionais 

e europeias que podem ser consultadas. A 

Agência faculta essas informações a todos 

Para efeitos do presente regulamento, o 

Estado-Membro de acolhimento pode 

autorizar os membros das equipas a 

consultar as bases de dados nacionais e as 

bases de dados europeias cuja consulta seja 

necessária para proceder aos controlos e à 

vigilância das fronteiras, bem como a 

operações de regresso, e deve garantir-lhes 

o acesso a essas bases de dados de forma 

eficiente e eficaz. Os membros das equipas 

apenas consultam os dados necessários ao 

desempenho das suas tarefas e no exercício 

das suas competências. Antes do 

destacamento das equipas, o Estado-

Membro de acolhimento informa a 

Agência sobre as bases de dados nacionais 
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os Estados-Membros que participem no 

destacamento. 

e europeias que podem ser consultadas. A 

Agência faculta essas informações a todos 

os Estados-Membros que participem no 

destacamento. 

Or. en 

 

Alteração  881 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. As autoridades do Estado-Membro 

de acolhimento são as responsáveis pelo 

tratamento de dados pessoais recolhidos 

ou tratados pelos membros das equipas no 

desempenho das suas tarefas e no 

exercício das suas competências. 

Or. en 

 

Alteração  882 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento, este é responsável, nos 

termos da respetiva lei nacional, por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento, a Agência é responsável, de 

acordo com os princípios gerais comuns 

aos direitos dos Estados-Membros, por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. 

Or. en 
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Alteração  883 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento, este é responsável, nos 

termos da respetiva lei nacional, por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento, este e a Agência são 

solidariamente responsáveis por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. Sempre que os 

membros das equipas operem num país 

terceiro, a Agência é responsável por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. 

Or. en 

 

Alteração  884 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento, este é responsável, nos 

termos da respetiva lei nacional, por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento, este e a Agência são 

solidariamente responsáveis por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. Sempre que os 

membros das equipas operem num país 

terceiro, a Agência é responsável por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. 

Or. en 

Justificação 

Ao abrigo da responsabilidade solidária, um demandante pode escolher entre demandar a 

Agência ou o Estado-Membro de acolhimento. Se o pedido for bem fundamentado, o 
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demandado paga a indemnização por inteiro e, se necessário, negoceia a partilha. No caso 

das operações realizadas num país terceiro, a Agência deve assumir por inteiro a 

responsabilidade pelos danos. 

 

Alteração  885 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento, este é responsável, nos 

termos da respetiva lei nacional, por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento que seja responsável pelas 

instruções às equipas em conformidade 

com o artigo 20.º, n.º 1, esse Estado-

Membro é responsável, nos termos da 

respetiva lei nacional, por quaisquer danos 

por eles causados no decurso das 

operações. 

Or. en 

 

Alteração  886 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento, este é responsável, nos 

termos da respetiva lei nacional, por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. 

1. Sempre que os membros das 

equipas operem num Estado-Membro de 

acolhimento, são responsáveis, nos termos 

da lei nacional desse Estado-Membro, por 

quaisquer danos por eles causados no 

decurso das operações. 

Or. en 
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Alteração  887 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que os danos sejam 

causados por negligência grosseira ou dolo, 

o Estado-Membro de acolhimento pode 

solicitar ao Estado-Membro de origem o 

reembolso dos montantes que tiver pago às 

vítimas ou aos respetivos representantes 

legais. 

2. Sempre que os danos sejam 

causados por negligência grosseira ou dolo, 

o Estado-Membro de acolhimento, ou a 

Agência, pode solicitar ao Estado-Membro 

de origem o reembolso dos montantes que 

tiver pago às vítimas ou aos respetivos 

representantes legais. 

Or. en 

 

Alteração  888 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que os danos sejam 

causados por negligência grosseira ou dolo, 

o Estado-Membro de acolhimento pode 

solicitar ao Estado-Membro de origem o 

reembolso dos montantes que tiver pago 

às vítimas ou aos respetivos representantes 

legais. 

2. Sempre que os danos sejam 

causados por negligência grosseira ou dolo, 

ou por excesso de zelo, as vítimas ou os 

respetivos representantes legais são 

indemnizados pela Agência. 

Or. en 

 

Alteração  889 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que os danos sejam 2. 2. Sempre que os danos sejam 
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causados por negligência grosseira ou dolo, 

o Estado-Membro de acolhimento pode 

solicitar ao Estado-Membro de origem o 

reembolso dos montantes que tiver pago às 

vítimas ou aos respetivos representantes 

legais. 

causados por negligência grosseira ou dolo, 

o Estado-Membro de acolhimento, ou a 

Agência, pode solicitar ao Estado-Membro 

de origem o reembolso dos montantes que 

tiver pago às vítimas ou aos respetivos 

representantes legais. 

Or. en 

 

Alteração  890 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que os danos sejam 

causados por negligência grosseira ou dolo, 

o Estado-Membro de acolhimento pode 

solicitar ao Estado-Membro de origem o 

reembolso dos montantes que tiver pago 

às vítimas ou aos respetivos 

representantes legais. 

2. Sempre que os danos sejam 

causados por negligência grosseira ou dolo, 

a Agência assume a reparação dos danos 

causados de acordo com os princípios 

gerais comuns aos direitos dos 

Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  891 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. No que se refere aos incidentes 

referidos nos n.os 1 e 2 do presente artigo 

que ocorram durante a execução do plano 

operacional nos termos do artigo 18.º, os 

membros das equipas são inteiramente 

responsáveis por quaisquer danos por eles 

causados. 

Or. en 
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Alteração  892 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Na falta de acordo entre os Estados-

Membros, a competência para dirimir 

eventuais conflitos relativos à aplicação 

dos n.os 2 e 3 cabe ao Tribunal de Justiça 

da União Europeia, nos termos do 

artigo 273.º do TFUE. 

4. Na falta de acordo entre os Estados-

Membros ou entre um Estado-Membro e a 

Agência, a competência para dirimir 

eventuais conflitos relativos à aplicação 

dos n.os 1, 2 e 3 cabe ao Tribunal de Justiça 

da União Europeia, nos termos dos 

Tratados. 

Or. en 

 

Alteração  893 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Na falta de acordo entre os 

Estados-Membros, a competência para 

dirimir eventuais conflitos relativos à 

aplicação dos n.os 2 e 3 cabe ao Tribunal 

de Justiça da União Europeia, nos termos 

do artigo 273.º do TFUE. 

4. Na falta de acordo entre os Estados-

Membros ou entre um Estado-Membro e a 

Agência, a competência para dirimir 

eventuais conflitos relativos à aplicação do 

n.º 3 cabe ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia, sem prejuízo do artigo 273.º do 

TFUE. 

Or. en 

 

Alteração  894 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Na falta de acordo entre os Estados-

Membros, a competência para dirimir 

eventuais conflitos relativos à aplicação 

dos n.os 2 e 3 cabe ao Tribunal de Justiça 

da União Europeia, nos termos do artigo 

273.º do TFUE. 

4. Na falta de acordo entre os Estados-

Membros, a competência para dirimir 

eventuais conflitos relativos à aplicação do 

n.º 3 cabe ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia, nos termos do artigo 273.º do 

TFUE. 

Or. en 

 

Alteração  895 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. O Tribunal de Justiça é 

competente para conhecer os litígios 

relativos à reparação dos danos referidos 

nos n.os 1 e 2. 

Or. en 

Justificação 

Tal como prevê o artigo 19.º, n.º 4, do atual Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do Conselho, 

de 26 de outubro de 2004, que cria uma Agência Europeia de Gestão da Cooperação 

Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia. 

 

Alteração  896 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A fim de cumprir a sua missão de 

garantir um elevado nível de segurança 

interna prevista no artigo 1.º, a Agência 

tem acesso às bases de dados pertinentes, 
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nomeadamente o Sistema de Informação 

Schengen (SIS), o Sistema de Informação 

sobre Vistos (VIS), o sistema Eurodac e o 

futuro sistema «Fronteiras Inteligentes», 

aplicando em simultâneo a legislação 

europeia que rege a proteção e a 

segurança dos dados. 

Or. en 

 

Alteração  897 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O conselho de administração 

estabelece medidas para que o 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 seja 

aplicado pela Agência, incluindo as 

relativas ao responsável pela proteção de 

dados da Agência. Estas medidas devem 

ser definidas após consulta da Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. 

2. É nomeado um responsável pela 

proteção de dados em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 45/2001. O 

conselho de administração estabelece 

medidas para a aplicação desse 

regulamento pela Agência. Estas medidas 

devem ser definidas após consulta da 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados. 

Or. en 

 

Alteração  898 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 

47.º, são proibidas a transferência de dados 

pessoais tratados pela Agência e a 

transferência subsequente pelos Estados-

Membros, para autoridades de países 

terceiros ou para terceiros, de dados 

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 

47.º, são proibidas a transferência de dados 

pessoais tratados pela Agência e a 

transferência subsequente pelos Estados-

Membros, para autoridades de países 

terceiros, organizações internacionais ou 
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pessoais tratados no âmbito do presente 

regulamento. 

terceiros, de dados pessoais tratados no 

âmbito do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  899 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 

47.º, são proibidas a transferência de dados 

pessoais tratados pela Agência e a 

transferência subsequente pelos Estados-

Membros, para autoridades de países 

terceiros ou para terceiros, de dados 

pessoais tratados no âmbito do presente 

regulamento. 

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 

47.º, são proibidas a transferência de dados 

pessoais tratados pela Agência e a 

transferência subsequente pelos Estados-

Membros, para autoridades de países 

terceiros ou para terceiros, incluindo 

organizações internacionais, de dados 

pessoais tratados no âmbito do presente 

regulamento.  

Or. en 

 

Alteração  900 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Se, em circunstâncias excecionais 

e muito específicas, for explicitamente 

prevista a transferência, pela Agência ou 

pelos Estados-Membros, de dados 

pessoais para países terceiros ou 

organizações internacionais, tal 

transferência carecerá de uma avaliação 

da adequação e da tomada de medidas de 

salvaguarda específicas em conformidade 

com o artigo 9.º do 

Regulamento (CE) 45/2001 e dos 

artigos 25.º e 26.º da Diretiva 95/46/CE. 
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Or. en 

 

Alteração  901 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 45 Suprimido 

Objetivos do tratamento de dados pessoais  

1. A Agência pode tratar dados pessoais 

exclusivamente para os seguintes fins: 

 

a) Execução das suas tarefas de 

organização e coordenação de operações 

conjuntas, projetos-piloto, intervenções 

rápidas nas fronteiras e no quadro das 

equipas de apoio à gestão dos fluxos 

migratórios, nos termos do artigo 46.º; 

 

b) Execução das suas tarefas de 

organização e coordenação de operações 

e intervenções em matéria de regresso, 

nos termos do artigo 47.º; 

 

c) Facilitação do intercâmbio de 

informações com os Estados-Membros, o 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo, a Europol e a Eurojust, ou 

outros organismos da União, nos termos 

do artigo 46.º; 

 

d) Análise dos riscos por parte da 

Agência, nos termos do artigo 10.º; 

 

e) Identificação e localização de navios, 

nos termos do artigo 48.º. 

 

2. Qualquer tratamento de dados pessoais 

deve respeitar o princípio da 

proporcionalidade e limitar-se 

estritamente aos dados pessoais 

necessários para os fins referidos no n.º 1. 

 

3. O Estado-Membro ou outra agência da 

União que disponibilize dados pessoais à 

Agência deve determinar a finalidade, ou 

finalidades, do tratamento desses dados, 
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como referido no n.º 1. Se não o fizer, a 

Agência, em concertação com a entidade 

fornecedora dos dados pessoais em causa, 

deve tratá-los por forma a determinar, 

para posterior tratamento, a sua 

necessidade em relação à finalidade ou 

finalidades referidas no n.º 1. A Agência 

só pode tratar os dados com uma 

finalidade diferente das enunciadas no n.º 

1 com autorização do fornecedor dos 

dados. 

4. Os Estados-Membros e outras agências 

da União podem indicar, no momento da 

transferência dos dados pessoais, 

eventuais restrições de acesso ou 

utilização, em termos gerais ou 

específicos, incluindo a transferência, 

apagamento ou destruição. Sempre que a 

necessidade de impor restrições se 

verificar após o fornecimento dos dados, a 

Agência deve ser informada em 

conformidade. A Agência é obrigada a 

respeitar essas restrições. 

 

Or. en 

 

Alteração  902 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O Estado-Membro ou outra agência 

da União que disponibilize dados pessoais 

à Agência deve determinar a finalidade, ou 

finalidades, do tratamento desses dados, 

como referido no n.º 1. Se não o fizer, a 

Agência em concertação com a entidade 

fornecedora dos dados pessoais em causa, 

deve tratá-los por forma a determinar, 

para posterior tratamento, a sua 

necessidade em relação à finalidade ou 

finalidades referidas no n.º 1. A Agência 

só pode tratar os dados com uma 

3. O Estado-Membro ou outra agência 

da União que disponibilize dados pessoais 

à Agência deve determinar a finalidade, ou 

finalidades, do tratamento desses dados, 

como referido no n.º 1. A Agência só pode 

tratar dados com uma finalidade referida 

no n.º 1 diferente da inicial com 

autorização do fornecedor dos dados. 



 

AM\1092761PT.doc 157/157 PE582.071v01-00 

 PT 

finalidade diferente das enunciadas no n.º 

1 com autorização do fornecedor dos 

dados. 

Or. en 

 

Alteração  903 

Ska Keller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O Estado-Membro ou outra agência 

da União que disponibilize dados pessoais 

à Agência deve determinar a finalidade, ou 

finalidades, do tratamento desses dados, 

como referido no n.º 1. Se não o fizer, a 

Agência, em concertação com a entidade 

fornecedora dos dados pessoais em causa, 

deve tratá-los por forma a determinar, para 

posterior tratamento, a sua necessidade em 

relação à finalidade ou finalidades referidas 

no n.º 1. A Agência só pode tratar os 

dados com uma finalidade diferente das 

enunciadas no n.º 1 com autorização do 

fornecedor dos dados. 

3. O Estado-Membro ou outra agência 

da União que disponibilize dados pessoais 

à Agência deve determinar a finalidade, ou 

finalidades, do tratamento desses dados, 

como referido no n.º 1. Se não o fizer, a 

Agência, em concertação com a entidade 

fornecedora dos dados pessoais em causa, 

deve tratá-los por forma a determinar, para 

posterior tratamento, a sua necessidade em 

relação à finalidade ou finalidades referidas 

no n.º 1. 

Or. en 

 


