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Alteração 120
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a posição em primeira 
leitura que se segue, tendo em conta as 
recomendações do Grupo Consultivo dos 
Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, 
do Conselho e da Comissão;

1. Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 121
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de
DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
relativa a normas e procedimentos comuns 
nos Estados-Membros para o regresso de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular (reformulação) Contributo da 
Comissão Europeia para a reunião de 
líderes de Salzburgo — 19-20 de setembro 
de 2018

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração transversal, associada às alterações dos considerandos 6, 9, 10, 
22, 25, 32, 40 e 47 e dos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 8.º, 10.º, 13.º, 14.º, 15.º e 22.º.
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Alteração 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de
DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
relativa a normas e procedimentos comuns 
nos Estados-Membros para o regresso de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular (reformulação) Contributo da 
Comissão Europeia para a reunião de 
líderes de Salzburgo — 19-20 de setembro 
de 2018

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos». Trata-se de uma alteração 
transversal associada aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 8.º, 10.º, 13.º, 14.º, 15.º e 22.º.

Alteração 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Uma política de regresso eficaz e 
justa é um elemento essencial da estratégia 
da União para gerir melhor todos os 
aspetos da migração, tal como enunciado 
na Agenda Europeia da Migração de maio 
de 201511.

(2) As fronteiras externas dos 
Estados-Membros são as fronteiras da 
União. Uma política comum de regresso 
que seja simultaneamente eficaz e 
respeitadora dos direitos dos migrantes 
em situação irregular é um elemento 
essencial da estratégia da União para gerir 
melhor todos os aspetos da migração, tal 
como enunciado na Agenda Europeia da 
Migração de maio de 201511.



AM\1214327PT.docx 5/368 PE658.738v01-00

PT

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. it

Alteração 124
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Uma política de regresso eficaz e 
justa é um elemento essencial da 
estratégia da União para gerir melhor todos 
os aspetos da migração, tal como 
enunciado na Agenda Europeia da 
Migração de maio de 201511.

(2) Uma política digna, humana e 
baseada nos direitos deve constituir a base 
da estratégia da União para gerir melhor 
todos os aspetos da migração.

_________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Alteração 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Uma política de regresso eficaz e 
justa é um elemento essencial da estratégia 
da União para gerir melhor todos os 
aspetos da migração, tal como enunciado 
na Agenda Europeia da Migração de maio 
de 201511.

(2) Uma política de regresso eficaz e 
justa é um elemento essencial da estratégia 
da União para gerir melhor e de forma 
mais equilibrada todos os aspetos da 
migração, tal como enunciado na Agenda 
Europeia da Migração de maio de 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. fr
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Alteração 126
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Uma política de regresso eficaz e 
justa é um elemento essencial da estratégia 
da União para gerir melhor todos os 
aspetos da migração, tal como enunciado 
na Agenda Europeia da Migração de maio 
de 201511.

(2) Uma política de regresso eficaz, 
eficiente e rápido é um elemento essencial 
da estratégia da União para gerir melhor 
todos os aspetos da migração, tal como 
enunciado na Agenda Europeia da 
Migração de maio de 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Alteração 127
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 28 de junho de 2018, o 
Conselho Europeu salientou, nas suas 
conclusões, a necessidade de intensificar 
significativamente o regresso efetivo dos 
migrantes irregulares e saudou a intenção 
da Comissão de formular propostas 
legislativas para uma política europeia de 
regresso mais eficaz e coerente.

Suprimido

Or. en

Alteração 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva



AM\1214327PT.docx 7/368 PE658.738v01-00

PT

Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 28 de junho de 2018, o 
Conselho Europeu salientou, nas suas 
conclusões, a necessidade de intensificar 
significativamente o regresso efetivo dos 
migrantes irregulares e saudou a intenção 
da Comissão de formular propostas 
legislativas para uma política europeia de 
regresso mais eficaz e coerente.

(3) A taxa de regresso dos migrantes 
em situação irregular na União continua 
a ser insuficiente. Como salientou o 
Conselho Europeu nas suas conclusões de 
28 de junho de 2018, é necessário adotar 
uma política europeia de regresso eficaz e 
coerente, a fim de intensificar 
significativamente o regresso efetivo dos 
migrantes irregulares através da melhoria 
dos procedimentos de regresso e de 
readmissão, nomeadamente celebrando 
novos acordos bilaterais de readmissão e 
garantindo a plena execução dos 
existentes.

Or. it

Alteração 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 28 de junho de 2018, o 
Conselho Europeu salientou, nas suas 
conclusões, a necessidade de intensificar 
significativamente o regresso efetivo dos 
migrantes irregulares e saudou a intenção 
da Comissão de formular propostas 
legislativas para uma política europeia de 
regresso mais eficaz e coerente.

(3) Em 28 de junho de 2018, o 
Conselho Europeu salientou, nas suas 
conclusões, a necessidade de intensificar 
significativamente o regresso efetivo dos 
migrantes irregulares e saudou a intenção 
da Comissão de formular propostas 
legislativas para uma política europeia de 
regresso mais eficaz e coerente. Estas 
conclusões surgem num contexto em que 
a taxa de regressos efetivos se estabeleceu 
em apenas 36,6 % em 2017, o que 
continua a ser muito insuficiente.

Or. fr

Alteração 130
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Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em 28 de junho de 2018, o 
Conselho Europeu salientou, nas suas 
conclusões, a necessidade de intensificar 
significativamente o regresso efetivo dos 
migrantes irregulares e saudou a intenção 
da Comissão de formular propostas 
legislativas para uma política europeia de 
regresso mais eficaz e coerente.

Em 28 de junho de 2018, o Conselho 
Europeu salientou, nas suas conclusões, a 
necessidade de intensificar 
significativamente o regresso efetivo dos 
migrantes ilegais e dos requerentes de 
asilo cujos pedidos tenham sido 
indeferidos e saudou a intenção da 
Comissão de formular propostas 
legislativas para uma política europeia de 
regresso mais eficaz e coerente.

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto.)

Or. nl

Justificação

O novo termo «migração irregular» gera incerteza no que respeita às características 
fundamentais da imigração ilegal, nomeadamente um tipo de imigração que infringe a lei.

Alteração 131
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No dia 19 de dezembro de 2018, a 
Assembleia Geral das Nações Unidas 
aprovou o Pacto Global sobre a Migração. 
No texto, os Estados comprometeram-se a 
garantir que qualquer detenção no 
contexto da migração internacional é 
seguida de um processo justo e não 
arbitrário, baseado na lei, necessidade, 
proporcionalidade e em avaliações 
individuais e levado a cabo por agentes 
autorizados num período o mais breve 
possível, independentemente de a 



AM\1214327PT.docx 9/368 PE658.738v01-00

PT

detenção ocorrer no momento de entrada, 
em trânsito ou aquando do regresso e do 
tipo de local onde a detenção ocorreu. 
Comprometeram-se igualmente a dar 
prioridade às alternativas à detenção não 
privativas da liberdade, em conformidade 
com o direito internacional, e a adotar 
uma estratégia baseada nos direitos 
humanos no âmbito de qualquer detenção 
de migrantes, recorrendo à detenção 
apenas em último recurso.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao considerando 4.

Alteração 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Deverá ser reforçada a realização 
de campanhas de sensibilização comuns 
nos países terceiros sobre os riscos 
decorrentes da migração irregular e sobre 
a política de regresso da União.

Or. it

Alteração 133
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
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que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 
refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política de 
regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração irregular e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade.

que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 
refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política de 
regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração irregular e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade. Estas normas comuns não 
podem, contudo, pôr em causa, de modo 
algum, o direito e o dever soberanos dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 15.º da CEDH, entre outras 
disposições, de defenderem e protegerem 
os respetivos territórios e populações 
contra as consequências nefastas da 
migração legal sem restrições ou da 
migração ilegal.

Or. nl

Justificação

Não existe uma hierarquia nos artigos da CEDH. Todos os artigos têm a mesma importância.

Alteração 134
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 
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refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política de 
regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração irregular e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade.

refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política de 
regresso europeia eficaz.

Or. en

Justificação

A relatora-sombra pretende manter a formulação da diretiva anterior.

Alteração 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no 
pleno respeito dos direitos fundamentais e 
da dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 
refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política 
de regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração irregular e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade.

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns e no 
direito internacional, bem como numa 
cooperação estreita com os países 
terceiros para garantir procedimentos de 
regresso eficazes e rápidos. Uma política 
de regresso eficaz inclui o aumento 
substancial das taxas de regresso, tem um 
efeito dissuasor sobre a migração irregular 
e assegura a coerência, além de contribuir 
para o Sistema Europeu Comum de Asilo e 
o sistema de migração legal.

Or. en

Alteração 136
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Maria Grapini

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 
refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política de 
regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração irregular e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade.

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, independentemente 
do seu estatuto, bem como do direito 
internacional, nomeadamente os deveres 
em matéria de proteção dos refugiados e de 
direitos do Homem. Importa estabelecer 
normas claras, transparentes, não 
discriminatórias e justas para uma política 
de regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração irregular e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade.

Or. ro

Alteração 137
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 
refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política de 

(4) Os Estados-Membros não devem 
ser obrigados a adotar e executar uma 
política de regresso. Se um Estado-
Membro decidir fazê-lo, a sua política de 
regresso deverá ser apenas voluntária e 
basear-se em normas comuns, para que se 
procedam aos repatriamentos em condições 
humanamente dignas e no pleno respeito 
dos direitos fundamentais e da dignidade 
das pessoas, bem como do direito 
internacional, nomeadamente os deveres 
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regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração irregular e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade.

em matéria de proteção dos refugiados, de 
proteção dos direitos da criança, de 
proteção de pessoas em situação 
vulnerável, de proteção dos apátridas e de 
outros direitos do Homem. Importa 
estabelecer normas claras, transparentes e 
baseadas em direitos.

Or. en

Alteração 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 
refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política de 
regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração irregular e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade.

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional. Importa estabelecer 
normas claras, transparentes e justas para 
uma política de regresso eficaz, que tenha 
um efeito dissuasor sobre a migração 
irregular, reduza os incentivos à migração 
ilegal e assegure a coerência do Sistema 
Europeu Comum de Asilo e do sistema de 
migração legal, bem como contribua para a 
sua integridade.

Or. fr

Alteração 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 
refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política de 
regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração irregular e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade.

(4) Esta política europeia de regresso 
deve basear-se em normas comuns, para 
que se procedam aos repatriamentos em 
condições humanamente dignas e no pleno 
respeito dos direitos fundamentais e da 
dignidade das pessoas, bem como do 
direito internacional, nomeadamente os 
deveres em matéria de proteção dos 
refugiados e de direitos do Homem. 
Importa estabelecer normas claras, 
transparentes e justas para uma política de 
regresso eficaz, que tenha um efeito 
dissuasor sobre a migração ilegal e 
assegure a coerência do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e do sistema de migração 
legal, bem como contribua para a sua 
integridade.

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto; a sua adoção impõe adaptações 
técnicas em todo o texto).

Or. nl

Justificação

Por motivos de clareza, importa dar preferência ao adjetivo «ilegal». A temática em apreço é 
a migração que não cumpre a lei.

Alteração 140
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A presente diretiva deverá 
estabelecer um conjunto de normas 
horizontais aplicáveis a todos os nacionais 
de países terceiros que não preencham ou 
tenham deixado de preencher as condições 
de entrada, permanência ou residência num 
Estado-Membro.

(5) A presente diretiva deverá 
estabelecer um conjunto de normas 
horizontais aplicáveis a todos os nacionais 
de países terceiros que não preencham ou 
tenham deixado de preencher as condições 
de entrada, permanência ou residência num 
Estado-Membro. Estas normas horizontais 
não deverão impedir os Estados-Membros 
soberanos de impor normas mais estritas 



AM\1214327PT.docx 15/368 PE658.738v01-00

PT

aos nacionais de países terceiros, em 
concordância com a situação social e 
económica específica de cada Estado-
Membro.

Or. nl

Justificação

Esta alteração está intimamente ligada ao considerando 3 (alterado), relativo à necessidade 
de uma política de regresso eficaz, e ao considerando 4, relativo à soberania dos Estados-
Membros.

Alteração 141
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros deverão 
assegurar a cessação das situações 
irregulares de nacionais de países terceiros 
através de um procedimento justo e 
transparente. De acordo com os princípios 
gerais do direito comunitário, as decisões 
ao abrigo da presente diretiva deverão ser 
tomadas caso a caso e ter em conta 
critérios objetivos, sendo que a análise 
não se deverá limitar ao mero facto da 
permanência irregular. Ao utilizar os 
formulários para as decisões relacionadas 
com o regresso, nomeadamente decisões de 
regresso e, se tiverem sido emitidas, 
decisões de proibição de entrada e decisões 
de afastamento, os Estados-Membros 
deverão respeitar aquele princípio e 
cumprir integralmente todas as disposições 
aplicáveis da presente diretiva.

(6) Os Estados-Membros deverão 
assegurar a cessação das situações 
irregulares de nacionais de países terceiros 
através de um procedimento justo, 
definitivo, célere e transparente. De acordo 
com os princípios gerais do direito 
comunitário, as decisões ao abrigo da 
presente diretiva deverão ser tomadas caso 
a caso e ter em conta critérios objetivos. 
Ao utilizar os formulários para as decisões 
relacionadas com o regresso, 
nomeadamente decisões de regresso e, se 
tiverem sido emitidas, decisões de 
proibição de entrada e decisões de 
afastamento, os Estados-Membros deverão 
respeitar aquele princípio e cumprir 
integralmente todas as disposições 
aplicáveis da presente diretiva. Os 
Estados-Membros não devem limitar-se a 
adotar decisões, mas também aplicá-las, 
recorrendo a todos os meios legais à sua 
disposição, incluindo a detenção 
temporária antes do repatriamento sem 
demora.

Or. nl
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Justificação

Esta alteração, relativa à aplicação efetiva, está intimamente ligada ao considerando 3, 
relativo à necessidade de uma política de regresso eficaz.

Alteração 142
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros deverão 
assegurar a cessação das situações 
irregulares de nacionais de países 
terceiros através de um procedimento justo 
e transparente. De acordo com os 
princípios gerais do direito comunitário, as 
decisões ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser tomadas caso a caso e ter em 
conta critérios objetivos, sendo que a 
análise não se deverá limitar ao mero facto 
da permanência irregular. Ao utilizar os 
formulários para as decisões relacionadas 
com o regresso, nomeadamente decisões 
de regresso e, se tiverem sido emitidas, 
decisões de proibição de entrada e 
decisões de afastamento, os Estados-
Membros deverão respeitar aquele 
princípio e cumprir integralmente todas 
as disposições aplicáveis da presente 
diretiva.

(6) Os Estados-Membros deverão 
assegurar, quando for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, o estabelecimento de um 
procedimento para verificar se a sua 
permanência deve ser regularizada com 
base nos laços existentes com o Estado-
Membro em causa, através de um 
procedimento baseado nos direitos, justo e 
transparente. De acordo com os princípios 
gerais do direito comunitário, as decisões 
ao abrigo da presente diretiva deverão ser 
tomadas caso a caso e ter em conta 
critérios objetivos, sendo que a análise não 
se deverá limitar ao mero facto da 
permanência irregular. Nenhuma 
disposição ao abrigo da presente diretiva 
pode pôr em causa o princípio da tomada 
de decisão personalizada e obstar a uma 
análise das circunstâncias específicas de 
cada caso.

Or. en

Justificação

Estas modificações estão em consonância com as modificações propostas ao considerando 4.

Alteração 143
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros deverão 
assegurar a cessação das situações 
irregulares de nacionais de países terceiros 
através de um procedimento justo e 
transparente. De acordo com os princípios 
gerais do direito comunitário, as decisões 
ao abrigo da presente diretiva deverão ser 
tomadas caso a caso e ter em conta 
critérios objetivos, sendo que a análise não 
se deverá limitar ao mero facto da 
permanência irregular. Ao utilizar os 
formulários para as decisões relacionadas 
com o regresso, nomeadamente decisões de 
regresso e, se tiverem sido emitidas, 
decisões de proibição de entrada e decisões 
de afastamento, os Estados-Membros 
deverão respeitar aquele princípio e 
cumprir integralmente todas as disposições 
aplicáveis da presente diretiva.

(6) Os Estados-Membros deverão 
assegurar a cessação das situações 
irregulares de nacionais de países terceiros 
através de um procedimento justo, humano 
e transparente, com procedimentos de 
regresso mais eficazes. De acordo com os 
princípios gerais do direito comunitário, as 
decisões ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser tomadas caso a caso e ter em 
conta critérios objetivos, sendo que a 
análise não se deverá limitar ao mero facto 
da permanência irregular. Ao utilizar os 
formulários para as decisões relacionadas 
com o regresso, nomeadamente decisões de 
regresso e, se tiverem sido emitidas, 
decisões de proibição de entrada e decisões 
de afastamento, os Estados-Membros 
deverão respeitar aquele princípio e 
cumprir integralmente todas as disposições 
aplicáveis da presente diretiva.

Or. ro

Alteração 144
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros deverão 
assegurar a cessação das situações 
irregulares de nacionais de países terceiros 
através de um procedimento justo e 
transparente. De acordo com os princípios 
gerais do direito comunitário, as decisões 
ao abrigo da presente diretiva deverão ser 
tomadas caso a caso e ter em conta 
critérios objetivos, sendo que a análise não 
se deverá limitar ao mero facto da 
permanência irregular. Ao utilizar os 
formulários para as decisões relacionadas 
com o regresso, nomeadamente decisões de 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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regresso e, se tiverem sido emitidas, 
decisões de proibição de entrada e decisões 
de afastamento, os Estados-Membros 
deverão respeitar aquele princípio e 
cumprir integralmente todas as disposições 
aplicáveis da presente diretiva.

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos». Trata-se de uma alteração 
transversal associada aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 8.º, 10.º, 13.º, 14.º, 15.º e 22.º.

Alteração 145
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Deverá ser reforçada a relação 
entre a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão 
de regresso, a fim de reduzir o risco de 
fuga e a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É 
necessário assegurar que a decisão de 
regresso é emitida imediatamente após a 
decisão de indeferimento ou de termo da 
permanência regular, ou, de preferência, 
que é emitida no mesmo ato ou decisão. 
Esta obrigação deverá ser aplicável, em 
especial, aos casos de indeferimento de 
pedido de proteção internacional, 
contanto que o procedimento de regresso 
seja suspenso até que a referida decisão 
de indeferimento se torne definitiva e na 
pendência do resultado de um eventual 
recurso contra essa decisão.

Suprimido

Or. en
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Justificação

As decisões em matéria de asilo não são emitidas pelas mesmas autoridades nos diferentes 
Estados-Membros. A separação entre as duas autoridades é uma salvaguarda de 
independência. Este considerando está relacionado com a alteração ao artigo 8.º.

Alteração 146
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Deverá ser reforçada a relação 
entre a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão 
de regresso, a fim de reduzir o risco de 
fuga e a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É 
necessário assegurar que a decisão de 
regresso é emitida imediatamente após a 
decisão de indeferimento ou de termo da 
permanência regular, ou, de preferência, 
que é emitida no mesmo ato ou decisão. 
Esta obrigação deverá ser aplicável, em 
especial, aos casos de indeferimento de 
pedido de proteção internacional, 
contanto que o procedimento de regresso 
seja suspenso até que a referida decisão 
de indeferimento se torne definitiva e na 
pendência do resultado de um eventual 
recurso contra essa decisão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este considerando é suprimido em conformidade com as alterações propostas para o 
artigo 8.º, n.º 6.

Alteração 147
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph 
Oetjen, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Michal Šimečka
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Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Deverá ser reforçada a relação entre 
a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão de 
regresso, a fim de reduzir o risco de fuga e 
a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É necessário 
assegurar que a decisão de regresso é 
emitida imediatamente após a decisão de 
indeferimento ou de termo da permanência 
regular, ou, de preferência, que é emitida 
no mesmo ato ou decisão. Esta obrigação 
deverá ser aplicável, em especial, aos casos 
de indeferimento de pedido de proteção 
internacional, contanto que o 
procedimento de regresso seja suspenso até 
que a referida decisão de indeferimento se 
torne definitiva e na pendência do 
resultado de um eventual recurso contra 
essa decisão.

(7) Deverá ser reforçada a relação entre 
a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão de 
regresso, a fim de reduzir o risco de fuga e 
a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É necessário 
assegurar que a decisão de regresso é 
emitida imediatamente após a decisão de 
indeferimento ou de termo da permanência 
regular, ou, de preferência, que é emitida 
no mesmo ato ou decisão. Esta obrigação 
deverá ser aplicável, em especial, aos casos 
de indeferimento de pedido de proteção 
internacional, tendo sempre como 
condição que o âmbito de aplicação do 
princípio da não repulsão nos termos do 
direito europeu e internacional seja 
avaliado na íntegra e de forma individual 
no âmbito do procedimento de asilo e que 
o procedimento de regresso seja 
automaticamente suspenso até que a 
referida decisão de indeferimento se torne 
definitiva e na pendência do resultado de 
um eventual recurso contra essa decisão.

Or. en

Justificação

Nem todos os Estados-Membros avaliam na íntegra o aspeto da repulsão ao abrigo do acervo 
em matéria de regresso durante o procedimento de asilo ou na sua tomada de decisões de 
indeferimento ou de termo da permanência regular. Além disso, esta emissão imediata de 
uma decisão de regresso não pode comprometer possíveis diligências para apresentar 
recurso ou invocar outros motivos para a permanência, bem como o direito de permanecer 
no território durante esses processos de recurso.

Alteração 148
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Deverá ser reforçada a relação entre 
a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão de 
regresso, a fim de reduzir o risco de fuga e 
a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É necessário 
assegurar que a decisão de regresso é 
emitida imediatamente após a decisão de 
indeferimento ou de termo da permanência 
regular, ou, de preferência, que é emitida 
no mesmo ato ou decisão. Esta obrigação 
deverá ser aplicável, em especial, aos casos 
de indeferimento de pedido de proteção 
internacional, contanto que o procedimento 
de regresso seja suspenso até que a referida 
decisão de indeferimento se torne 
definitiva e na pendência do resultado de 
um eventual recurso contra essa decisão.

(7) Deverá ser reforçada a relação entre 
a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro, a emissão de uma decisão de 
regresso e a sua execução efetiva, a fim de 
reduzir o risco de fuga e a probabilidade de 
movimentos secundários não autorizados. 
É necessário assegurar que a decisão de 
regresso é emitida e executada ao mesmo 
tempo que a decisão de indeferimento ou 
de termo da permanência regular. Esta 
obrigação deverá ser aplicável, em 
especial, aos casos de indeferimento de 
pedido de proteção internacional, contanto 
que o procedimento de regresso seja 
suspenso até que a referida decisão de 
indeferimento se torne definitiva e na 
pendência do resultado de um eventual 
recurso contra essa decisão. Deve ser 
concedida uma possibilidade de recurso e 
devem existir motivos processuais prima 
facie para declarar um recurso 
admissível.

Or. nl

Alteração 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Deverá ser reforçada a relação entre 
a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão de 
regresso, a fim de reduzir o risco de fuga e 
a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É necessário 
assegurar que a decisão de regresso é 
emitida imediatamente após a decisão de 
indeferimento ou de termo da permanência 

(7) Deverá ser reforçada a relação entre 
a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão de 
regresso, a fim de reduzir o risco de fuga e 
a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É necessário 
assegurar que a decisão de regresso é 
emitida imediatamente após a decisão de 
indeferimento ou de termo da permanência 
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regular, ou, de preferência, que é emitida 
no mesmo ato ou decisão. Esta obrigação 
deverá ser aplicável, em especial, aos casos 
de indeferimento de pedido de proteção 
internacional, contanto que o 
procedimento de regresso seja suspenso 
até que a referida decisão de 
indeferimento se torne definitiva e na 
pendência do resultado de um eventual 
recurso contra essa decisão.

regular, ou, de preferência, que é emitida 
no mesmo ato ou decisão. Esta obrigação 
deverá ser aplicável, em especial, aos casos 
de indeferimento de pedido de proteção 
internacional.

Or. en

Alteração 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Deverá ser reforçada a relação entre 
a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão de 
regresso, a fim de reduzir o risco de fuga e 
a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É necessário 
assegurar que a decisão de regresso é 
emitida imediatamente após a decisão de 
indeferimento ou de termo da permanência 
regular, ou, de preferência, que é emitida 
no mesmo ato ou decisão. Esta obrigação 
deverá ser aplicável, em especial, aos casos 
de indeferimento de pedido de proteção 
internacional, contanto que o procedimento 
de regresso seja suspenso até que a referida 
decisão de indeferimento se torne 
definitiva e na pendência do resultado de 
um eventual recurso contra essa decisão.

(7) Deverá ser reforçada a relação entre 
a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão de 
regresso. É necessário assegurar que a 
decisão de regresso é emitida 
imediatamente após a decisão de 
indeferimento ou de termo da permanência 
regular, ou, de preferência, que é emitida 
no mesmo ato ou decisão. Esta obrigação 
deverá ser aplicável aos casos de 
indeferimento de pedido de proteção 
internacional, contanto que o procedimento 
de regresso seja suspenso até que a referida 
decisão de indeferimento se torne 
definitiva e na pendência do resultado de 
um eventual recurso contra essa decisão.

Or. it

Alteração 151
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Deverá ser reforçada a relação entre 
a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão de 
regresso, a fim de reduzir o risco de fuga e 
a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É necessário 
assegurar que a decisão de regresso é 
emitida imediatamente após a decisão de 
indeferimento ou de termo da permanência 
regular, ou, de preferência, que é emitida 
no mesmo ato ou decisão. Esta obrigação 
deverá ser aplicável, em especial, aos casos 
de indeferimento de pedido de proteção 
internacional, contanto que o 
procedimento de regresso seja suspenso 
até que a referida decisão de 
indeferimento se torne definitiva e na 
pendência do resultado de um eventual 
recurso contra essa decisão.

(7) Para aumentar a coerência, a 
clareza e a legibilidade da política de 
regresso, deverá ser reforçada a relação 
entre a decisão relativa à cessação da 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro e a emissão de uma decisão de 
regresso, a fim de reduzir o risco de fuga e 
a probabilidade de movimentos 
secundários não autorizados. É necessário 
assegurar que a decisão de regresso é 
emitida imediatamente após a decisão de 
indeferimento ou de termo da permanência 
regular, ou, de preferência, que é emitida 
no mesmo ato ou decisão. Esta obrigação 
deverá ser aplicável, em especial, aos casos 
de indeferimento de pedido de proteção 
internacional.

Or. fr

Alteração 152
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É de salientar que são necessários 
acordos de readmissão da União e 
bilaterais com os países terceiros para 
facilitar o procedimento de regresso. A 
cooperação internacional com os países 
de origem em todas as etapas do 
procedimento de regresso constitui um 
requisito prévio para a sustentabilidade do 
regresso.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao considerando 4.

Alteração 153
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É de salientar que são necessários 
acordos de readmissão da União e 
bilaterais com os países terceiros para 
facilitar o procedimento de regresso. A 
cooperação internacional com os países de 
origem em todas as etapas do 
procedimento de regresso constitui um 
requisito prévio para a sustentabilidade do 
regresso.

(8) É de salientar que são necessários 
acordos de readmissão da União com os 
países terceiros para facilitar o 
procedimento de regresso. A cooperação 
internacional com os países de origem em 
todas as etapas do procedimento de 
regresso constitui um requisito prévio para 
a sustentabilidade do regresso. Essa 
cooperação deveria, por isso, ser 
fomentada através de diálogos 
construtivos sobre migração e do recurso 
a incentivos, nomeadamente de natureza 
financeira, para melhorar a identificação 
e readmissão de repatriados. Os acordos 
formais da União em matéria de 
readmissão negociados pela Comissão e 
associados ao escrutínio parlamentar e 
controlo judicial da União são 
fundamentais para concretizar esse 
desígnio.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 47, sobre os acordos de readmissão. A fim de assegurar normas 
da União comuns, bem como o controlo democrático e jurisdicional, a cooperação em 
matéria de regresso deverá assentar em acordos formais da União em matéria de 
readmissão.
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Alteração 154
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É de salientar que são necessários 
acordos de readmissão da União e 
bilaterais com os países terceiros para 
facilitar o procedimento de regresso. A 
cooperação internacional com os países de 
origem em todas as etapas do 
procedimento de regresso constitui um 
requisito prévio para a sustentabilidade do 
regresso.

(8) É de salientar que são necessários 
acordos de readmissão da União e 
bilaterais com os países terceiros para 
facilitar o procedimento de regresso. A 
cooperação internacional com os países de 
origem em todas as etapas do 
procedimento de regresso constitui um 
requisito prévio para a sustentabilidade do 
regresso. Os países terceiros que se 
recusem a readmitir os seus próprios 
nacionais devem assumir as 
consequências financeiras dessa decisão.

Or. nl

Alteração 155
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É de salientar que são necessários 
acordos de readmissão da União e 
bilaterais com os países terceiros para 
facilitar o procedimento de regresso. A 
cooperação internacional com os países de 
origem em todas as etapas do 
procedimento de regresso constitui um 
requisito prévio para a sustentabilidade do 
regresso.

(8) É de salientar que são necessários 
acordos de readmissão da União e 
bilaterais com os países terceiros para 
facilitar o procedimento de regresso. A 
cooperação internacional com os países de 
origem em todas as etapas do 
procedimento de regresso constitui um 
requisito prévio para a sustentabilidade e 
segurança do regresso, garantindo a 
proteção das pessoas.

Or. ro

Alteração 156
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Em caso de falta de cooperação de 
certos países terceiros na readmissão de 
nacionais seus detidos em situação 
irregular e ausência de cooperação efetiva 
desses países terceiros no processo de 
regresso, deverá proceder-se a uma 
aplicação restritiva e temporária de certas 
disposições do Código de Vistos, com base 
em critérios objetivos, a fim de reforçar a 
cooperação de um determinado país 
terceiro em matéria de readmissão.

Or. fr

Alteração 157
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Reconhece-se que é legítimo que os 
Estados-Membros imponham o regresso 
dos nacionais de países terceiros em 
situação irregular, desde que existam 
sistemas de asilo justos e eficientes, que 
respeitem plenamente o princípio da não 
repulsão.

(9) Reconhece-se que é legítimo que os 
Estados-Membros imponham o regresso 
dos nacionais de países terceiros em 
situação irregular, desde que existam 
sistemas de asilo justos e eficientes, que 
respeitem plenamente o princípio da não 
repulsão. Em prol da equidade e da 
eficiência, os sistemas de asilo devem 
cingir-se aos pedidos apresentados por 
nacionais de países (alegadamente) não 
seguros.

Or. nl

Justificação

Esta alteração está intimamente ligada ao considerando 3, que frisa a necessidade de uma 
política de regresso eficaz.
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Alteração 158
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Reconhece-se que é legítimo que os 
Estados-Membros imponham o regresso 
dos nacionais de países terceiros em 
situação irregular, desde que existam 
sistemas de asilo justos e eficientes, que 
respeitem plenamente o princípio da não 
repulsão.

(9) Reconhece-se que é fundamental 
que os Estados-Membros implementem 
sistemas de asilo que respeitem plenamente 
o direito internacional em matéria de 
direitos humanos, o princípio da não 
repulsão, bem como políticas de migração 
que cumpram as normas internacionais 
aplicáveis em matéria de migração e de 
proteção dos trabalhadores migrantes.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao considerando 4.

Alteração 159
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Reconhece-se que é legítimo que os 
Estados-Membros imponham o regresso 
dos nacionais de países terceiros em 
situação irregular, desde que existam 
sistemas de asilo justos e eficientes, que 
respeitem plenamente o princípio da não 
repulsão.

(9) Reconhece-se que é legítimo que os 
Estados-Membros imponham o regresso 
dos nacionais de países terceiros em 
situação irregular, desde que existam 
sistemas de asilo eficientes.

Or. fr
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Justificação

As referências ao princípio da não repulsão são suprimidas para garantir a coerência com as 
alterações introduzidas no artigo 16.º, n.º 3, primeiro parágrafo, e no artigo 22.º, n.º 6, 
primeiro parágrafo.

Alteração 160
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Reconhece-se que é legítimo que os 
Estados-Membros imponham o regresso 
dos nacionais de países terceiros em 
situação irregular, desde que existam 
sistemas de asilo justos e eficientes, que 
respeitem plenamente o princípio da não 
repulsão.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos». Trata-se de uma alteração 
transversal associada aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 8.º, 10.º, 13.º, 14.º, 15.º e 22.º.

Alteração 161
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Nos termos da Diretiva 2005/85/CE 
do Conselho12, um nacional de país terceiro 
que tenha requerido asilo num Estado-
Membro não deverá considerar-se em 
situação irregular no território desse 
Estado-Membro enquanto não entrar em 

(10) Nos termos da Diretiva 2005/85/CE 
do Conselho12, um nacional de país terceiro 
que tenha requerido asilo num Estado-
Membro não deverá considerar-se em 
situação irregular no território desse 
Estado-Membro enquanto não entrar em 
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vigor a decisão de indeferimento do pedido 
ou a decisão que ponha termo ao seu 
direito de permanência enquanto 
requerente de asilo.

vigor a decisão de indeferimento do pedido 
ou a decisão que ponha termo ao seu 
direito de permanência enquanto 
requerente de asilo. As vítimas de tráfico 
humano que estejam em vias de obter um 
título de residência ao abrigo da Diretiva 
2004/81/CE do Conselho não devem ser 
consideradas em situação irregular no 
território do Estado-Membro em causa até 
que seja tomada uma decisão final sobre a 
emissão do título de residência pela 
autoridade competente.

_________________ _________________
12 Diretiva 2005/85/CE do Conselho, de 
1 de dezembro de 2005, relativa a normas 
mínimas aplicáveis ao procedimento de 
concessão e retirada do estatuto de 
refugiado nos Estados-Membros (JO L 326 
de 13.12.2005, p. 13).

12 Diretiva 2005/85/CE do Conselho, de 
1 de dezembro de 2005, relativa a normas 
mínimas aplicáveis ao procedimento de 
concessão e retirada do estatuto de 
refugiado nos Estados-Membros (JO L 326 
de 13.12.2005, p. 13).

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta para o considerando 4 e que prevê que a política europeia de regresso se baseie no 
direito internacional, nomeadamente os deveres em matéria de proteção dos refugiados, de 
proteção dos direitos da criança, de proteção dos apátridas e de direitos humanos, incluindo 
a proteção de vítimas de tráfico de seres humanos.

Alteração 162
Pietro Bartolo

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Nos termos da Diretiva 2005/85/CE 
do Conselho12, um nacional de país terceiro 
que tenha requerido asilo num Estado-
Membro não deverá considerar-se em 
situação irregular no território desse 
Estado-Membro enquanto não entrar em 
vigor a decisão de indeferimento do pedido 
ou a decisão que ponha termo ao seu 

(10) Nos termos da Diretiva 2005/85/CE 
do Conselho12, um nacional de país terceiro 
que tenha requerido asilo num Estado-
Membro não deverá considerar-se em 
situação irregular no território desse 
Estado-Membro enquanto não entrar em 
vigor a decisão de indeferimento do pedido 
ou a decisão definitiva que ponha termo ao 
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direito de permanência enquanto 
requerente de asilo.

seu direito de permanência enquanto 
requerente de asilo, salvo razões de caráter 
humanitário ou outras razões que 
impeçam o regresso.

_________________ _________________
12 Diretiva 2005/85/CE do Conselho, de 1 
de dezembro de 2005, relativa a normas 
mínimas aplicáveis ao procedimento de 
concessão e retirada do estatuto de 
refugiado nos Estados‑Membros (JO L 326 
de 13.12.2005, p. 13).

12 Diretiva 2005/85/CE do Conselho, de 1 
de dezembro de 2005, relativa a normas 
mínimas aplicáveis ao procedimento de 
concessão e retirada do estatuto de 
refugiado nos Estados‑Membros (JO L 326 
de 13.12.2005, p. 13).

Or. it

Justificação

O direito de permanência cessa na presença de uma decisão definitiva e, em todo o caso, 
aplica-se sem prejuízo da possibilidade de o Estado conceder, por razões compassivas, 
humanitárias ou outras, uma autorização de residência autónoma ou de outro tipo que 
confira o direito de permanência a um nacional de um país terceiro. A alteração está 
associada à alteração ao considerando 19, na medida em que especifica que o direito de 
permanência termina com uma decisão definitiva e prevê a suspensão por outros motivos.

Alteração 163
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Nos termos da Diretiva 2005/85/CE 
do Conselho12, um nacional de país terceiro 
que tenha requerido asilo num Estado-
Membro não deverá considerar-se em 
situação irregular no território desse 
Estado-Membro enquanto não entrar em 
vigor a decisão de indeferimento do pedido 
ou a decisão que ponha termo ao seu 
direito de permanência enquanto 
requerente de asilo.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

_________________
12 Diretiva 2005/85/CE do Conselho, de 
1 de dezembro de 2005, relativa a normas 
mínimas aplicáveis ao procedimento de 
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concessão e retirada do estatuto de 
refugiado nos Estados-Membros (JO L 326 
de 13.12.2005, p. 13).

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos». Trata-se de uma alteração 
transversal associada aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 8.º, 10.º, 13.º, 14.º, 15.º e 22.º.

Alteração 164
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a concessão de 
um prazo para a partida voluntária e a 
detenção de um nacional de país terceiro, 
a determinação da existência de risco de 
fuga deverá assentar em critérios 
objetivos estabelecidos a nível da União. 
Além disso, a presente diretiva deverá 
determinar critérios específicos que 
estabeleçam fundamento para uma 
presunção ilidível da existência de um 
risco de fuga.

(11) De molde a garantir regras mais 
claras para a partida voluntária, devem ser 
estabelecidas, a nível da União, 
disposições destinadas a proporcionar a 
oportunidade de partida voluntária, 
evitando o recurso à detenção. Além 
disso, a presente diretiva deverá obrigar os 
Estados-Membros a estabelecerem uma 
lista exaustiva de critérios específicos e 
objetivos no direito nacional, em 
conformidade com as orientações a 
estabelecer pela Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, a fim 
de garantir que o regresso foi levado a 
cabo de modo voluntário, e 
nomeadamente sem qualquer pressão 
física, psicológica ou material, na 
sequência de uma avaliação das 
circunstâncias individuais do nacional de 
país terceiro em causa.

Or. en



PE658.738v01-00 32/368 AM\1214327PT.docx

PT

Justificação

Estas modificações estão em consonância com as modificações propostas ao considerando 4.

Alteração 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a concessão de 
um prazo para a partida voluntária e a 
detenção de um nacional de país terceiro, a 
determinação da existência de risco de fuga 
deverá assentar em critérios objetivos 
estabelecidos a nível da União. Além disso, 
a presente diretiva deverá determinar 
critérios específicos que estabeleçam 
fundamento para uma presunção ilidível da 
existência de um risco de fuga.

(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a concessão de 
um prazo para a partida voluntária e a 
detenção de um nacional de país terceiro, a 
determinação da existência de risco de fuga 
deverá assentar numa lista não exaustiva 
de critérios objetivos estabelecidos a nível 
da União. Além disso, a presente diretiva 
deverá determinar critérios específicos que 
estabeleçam fundamento para uma 
presunção ilidível da existência de um 
risco de fuga. Um nacional de um país 
terceiro deve ter a obrigação de fornecer 
todos os elementos que se encontrem na 
sua posse que sejam necessários para a 
avaliação do risco de fuga.

Or. fr

Alteração 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a concessão de 
um prazo para a partida voluntária e a 
detenção de um nacional de país terceiro, a 
determinação da existência de risco de fuga 
deverá assentar em critérios objetivos 
estabelecidos a nível da União. Além disso, 

(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a detenção de 
um nacional de país terceiro, a 
determinação da existência de risco de fuga 
deverá assentar numa lista objetiva, 
exaustiva e limitada de critérios, definida 
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a presente diretiva deverá determinar 
critérios específicos que estabeleçam 
fundamento para uma presunção ilidível 
da existência de um risco de fuga.

a nível da União.

Or. en

Justificação

A relatora-sombra considera que uma lista de critérios limitada, precisa e partilhada por 
todos os Estados-Membros harmonizaria o conceito de risco de fuga. Este considerando está 
relacionado com a alteração ao artigo 6.º.

Alteração 167
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a concessão de 
um prazo para a partida voluntária e a 
detenção de um nacional de país terceiro, 
a determinação da existência de risco de 
fuga deverá assentar em critérios objetivos 
estabelecidos a nível da União. Além 
disso, a presente diretiva deverá 
determinar critérios específicos que 
estabeleçam fundamento para uma 
presunção ilidível da existência de um 
risco de fuga.

(11) De molde a garantir uma política 
de regresso mais eficaz, os Estados-
Membros tomarão decisões soberanas 
numa base casuística, baseando a 
determinação da existência de risco de fuga 
em critérios objetivos. Uma vez que as 
situações sociais e económicas dos 
Estados-Membros podem apresentar 
diferenças significativas, a presente 
diretiva deverá limitar-se a fornecer 
exemplos de critérios que permitam 
determinar o risco de fuga.

Or. nl

Alteração 168
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração
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(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a concessão de 
um prazo para a partida voluntária e a 
detenção de um nacional de país terceiro, a 
determinação da existência de risco de fuga 
deverá assentar em critérios objetivos 
estabelecidos a nível da União. Além disso, 
a presente diretiva deverá determinar 
critérios específicos que estabeleçam 
fundamento para uma presunção ilidível 
da existência de um risco de fuga.

(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a concessão de 
um prazo para a partida voluntária e a 
detenção de um nacional de país terceiro, a 
determinação da existência de risco de fuga 
deverá assentar numa lista restrita, 
harmonizada e exaustiva de critérios 
objetivos e comprovados a nível da União, 
definidos por lei.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as alterações ao artigo 6.º, deverá haver sempre uma avaliação 
individual. A presunção de um risco de fuga enfraquece a consideração de todos os critérios 
a ter em conta numa avaliação individual. Com vista a garantir a harmonização a nível 
europeu, deverá ser incluída uma lista exaustiva de critérios objetivos na diretiva.

Alteração 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a concessão de 
um prazo para a partida voluntária e a 
detenção de um nacional de país terceiro, a 
determinação da existência de risco de fuga 
deverá assentar em critérios objetivos 
estabelecidos a nível da União. Além 
disso, a presente diretiva deverá 
determinar critérios específicos que 
estabeleçam fundamento para uma 
presunção ilidível da existência de um 
risco de fuga.

(11) De molde a garantir regras mais 
claras e mais eficazes para a concessão de 
um prazo para a partida voluntária e a 
detenção de um nacional de país terceiro, a 
determinação da existência de risco de fuga 
deverá assentar exclusivamente nos 
critérios objetivos estabelecidos na 
presente diretiva e determinados por uma 
autoridade judiciária ou administrativa 
após uma análise das circunstâncias 
individuais do caso.

Or. it

Alteração 170
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Exceto nos casos em que os 
Estados-Membros decidam não aplicar a 
presente diretiva em aplicação do artigo 
2.º, n.º 2, alínea b), ao determinarem o 
risco de fuga, as autoridades nacionais 
competentes podem ter em conta a 
infração dos códigos penais dos Estados-
Membros, incluindo as regras de 
migração. Essas autoridades podem 
igualmente ter em conta a existência de 
inquéritos judiciários ou ações penais em 
curso que ainda não tenham resultado 
numa condenação, conforme previsto no 
direito nacional. 

Or. fr

Alteração 171
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de reforçar a eficácia do 
procedimento de regresso, deverão ser 
estabelecidas responsabilidades claras 
para os nacionais de países terceiros e, em 
especial, a obrigação de cooperarem com 
as autoridades em todas as etapas do 
procedimento de regresso, 
designadamente fornecendo as 
informações e os elementos necessários 
para avaliar a sua situação individual. Ao 
mesmo tempo, é essencial garantir que os 
nacionais de países terceiros sejam 
informados das consequências do 
incumprimento dessas obrigações, no que 
diz respeito à determinação do risco de 

Suprimido
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fuga, à concessão de um prazo para a 
partida voluntária e à possibilidade de 
impor a detenção, bem como ao acesso a 
programas que prestem assistência 
logística, financeira ou de outra natureza, 
material ou em espécie.

Or. en

Justificação

A relatora-sombra alterou o artigo 7.º, relativo à cooperação. Este considerando está 
diretamente relacionado com essas modificações.

Alteração 172
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de reforçar a eficácia do 
procedimento de regresso, deverão ser 
estabelecidas responsabilidades claras para 
os nacionais de países terceiros e, em 
especial, a obrigação de cooperarem com 
as autoridades em todas as etapas do 
procedimento de regresso, designadamente 
fornecendo as informações e os elementos 
necessários para avaliar a sua situação 
individual. Ao mesmo tempo, é essencial 
garantir que os nacionais de países 
terceiros sejam informados das 
consequências do incumprimento dessas 
obrigações, no que diz respeito à 
determinação do risco de fuga, à concessão 
de um prazo para a partida voluntária e à 
possibilidade de impor a detenção, bem 
como ao acesso a programas que prestem 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie.

(12) A fim de reforçar a eficácia do 
procedimento de regresso, deverão ser 
estabelecidas responsabilidades claras para 
os nacionais de países terceiros e, em 
especial, a obrigação de cooperarem com 
as autoridades em todas as etapas do 
procedimento de regresso, designadamente 
fornecendo as informações e os elementos 
necessários para avaliar a sua situação 
individual. A determinação da sua idade 
real, por meio de testes ósseos ou 
dentários, é indispensável para 
determinar a veracidade das suas 
declarações a este respeito, permitindo 
avaliar a sua boa-fé e proteger os 
verdadeiros menores isolados, separando-
os dos falsos. Ao mesmo tempo, é 
essencial garantir que os nacionais de 
países terceiros sejam informados das 
consequências do incumprimento dessas 
obrigações, no que diz respeito à 
determinação do risco de fuga, à concessão 
de um prazo para a partida voluntária e à 
possibilidade de impor a detenção, bem 
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como ao acesso a programas que prestem 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie.

Or. fr

Alteração 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de reforçar a eficácia do 
procedimento de regresso, deverão ser 
estabelecidas responsabilidades claras para 
os nacionais de países terceiros e, em 
especial, a obrigação de cooperarem com 
as autoridades em todas as etapas do 
procedimento de regresso, designadamente 
fornecendo as informações e os elementos 
necessários para avaliar a sua situação 
individual. Ao mesmo tempo, é essencial 
garantir que os nacionais de países 
terceiros sejam informados das 
consequências do incumprimento dessas 
obrigações, no que diz respeito à 
determinação do risco de fuga, à concessão 
de um prazo para a partida voluntária e à 
possibilidade de impor a detenção, bem 
como ao acesso a programas que prestem 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie.

(12) A fim de reforçar a eficácia do 
procedimento de regresso, deverão ser 
estabelecidas responsabilidades claras para 
os nacionais de países terceiros e, em 
especial, a obrigação de cooperarem de 
forma leal com as autoridades em todas as 
etapas do procedimento de regresso, 
designadamente fornecendo todas as 
informações e todos os elementos 
necessários ao seu dispor para avaliar a sua 
situação individual. Ao mesmo tempo, é 
essencial garantir que os nacionais de 
países terceiros sejam informados das 
consequências do incumprimento dessas 
obrigações, no que diz respeito à 
determinação do risco de fuga, à concessão 
de um prazo para a partida voluntária e à 
possibilidade de impor a detenção e penas, 
conforme previsto no direito nacional, 
bem como ao acesso a programas que 
prestem assistência logística, financeira ou 
de outra natureza, material ou em espécie.

Or. fr

Alteração 174
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de reforçar a eficácia do 
procedimento de regresso, deverão ser 
estabelecidas responsabilidades claras para 
os nacionais de países terceiros e, em 
especial, a obrigação de cooperarem com 
as autoridades em todas as etapas do 
procedimento de regresso, designadamente 
fornecendo as informações e os elementos 
necessários para avaliar a sua situação 
individual. Ao mesmo tempo, é essencial 
garantir que os nacionais de países 
terceiros sejam informados das 
consequências do incumprimento dessas 
obrigações, no que diz respeito à 
determinação do risco de fuga, à concessão 
de um prazo para a partida voluntária e à 
possibilidade de impor a detenção, bem 
como ao acesso a programas que prestem 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie.

(12) A fim de reforçar a eficácia do 
procedimento de regresso em 
conformidade com as normas da UE, 
deverão ser estabelecidas responsabilidades 
claras para os nacionais de países terceiros 
e, em especial, a obrigação de cooperarem 
com as autoridades em todas as etapas do 
procedimento de regresso, designadamente 
fornecendo as informações e os elementos 
necessários para avaliar a sua situação 
individual. Ao mesmo tempo, é essencial 
garantir que os nacionais de países 
terceiros sejam informados das 
consequências do incumprimento dessas 
obrigações, no que diz respeito à 
determinação do risco de fuga, à concessão 
de um prazo para a partida voluntária e à 
possibilidade de impor a detenção, bem 
como ao acesso a programas que prestem 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie.

Or. ro

Alteração 175
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de reforçar a eficácia do 
procedimento de regresso, deverão ser 
estabelecidas responsabilidades claras 
para os nacionais de países terceiros e, em 
especial, a obrigação de cooperarem com 
as autoridades em todas as etapas do 
procedimento de regresso, 
designadamente fornecendo as 
informações e os elementos necessários 
para avaliar a sua situação individual. Ao 
mesmo tempo, é essencial garantir que os 
nacionais de países terceiros sejam 
informados das consequências do 

(12) É essencial garantir que aos 
nacionais de países terceiros sejam 
fornecidas todas as informações 
pertinentes sobre o procedimento de 
regresso numa língua que compreendam, 
para que possam dar início ao respetivo 
procedimento de regresso. 
Nomeadamente, os Estados-Membros 
devem ser obrigados a fornecer aos 
nacionais de países terceiros informações 
oportunas e adequadas sobre o processo 
de regresso, incluindo no que diz respeito 
às diferentes etapas do procedimento de 
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incumprimento dessas obrigações, no que 
diz respeito à determinação do risco de 
fuga, à concessão de um prazo para a 
partida voluntária e à possibilidade de 
impor a detenção, bem como ao acesso a 
programas que prestem assistência 
logística, financeira ou de outra natureza, 
material ou em espécie.

regresso, à concessão de um prazo para a 
partida voluntária, à determinação e às 
consequências de uma fuga, à 
possibilidade de impor a detenção, aos 
recursos disponíveis, à eventual aplicação 
de proibições de entrada, bem como ao 
acesso a programas que prestem assistência 
jurídica, logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie.

Or. en

Justificação

Devem ser fornecidas aos nacionais de países terceiros informações oportunas e adequadas, 
caso um Estado-Membro tenha decidido aplicar uma política de regresso. Estas modificações 
estão em consonância com as modificações propostas ao considerando 4.

Alteração 176
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar 
o objetivo de um procedimento de 
regresso, deverá preferir-se o regresso 
voluntário em relação ao regresso forçado 
e deverá ser concedido um 
prazo adequado para o regresso 
voluntário, o qual não exceda os trinta 
dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado 
ou fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 

(13) Por questões de segurança 
jurídica, de igualdade de tratamento de 
todos os nacionais de países terceiros que 
aguardam o repatriamento e de eficiência 
dos sistemas de asilo, deverá preferir-se o 
regresso forçado em relação ao regresso 
voluntário. Em circunstâncias individuais 
excecionais, um Estado-Membro 
soberano poderá optar por um prazo de 
regresso voluntário. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado 
ou fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional.
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regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

Or. nl

Justificação

Por questões de segurança jurídica, de igualdade de tratamento e de eficiência dos sistemas 
de asilo, o regresso forçado deve passar a ser a opção predefinida.

Alteração 177
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar 
o objetivo de um procedimento de 
regresso, deverá preferir-se o regresso 
voluntário em relação ao regresso forçado 
e deverá ser concedido um prazo adequado 
para o regresso voluntário, o qual não 
exceda os trinta dias, dependendo, 
sobretudo, da perspetiva de regresso. Não 
deverá ser concedido um prazo para a 
partida voluntária caso se determine a 
existência de risco de fuga do nacional de 
país terceiro, caso lhe tenha sido 
anteriormente indeferido um pedido de 
permanência regular por ser 
manifestamente infundado ou 
fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

(13) Deverá preferir-se sempre o 
regresso voluntário em relação ao regresso 
forçado e deverá ser concedido um 
prazo adequado de trinta dias para o 
regresso voluntário. Os Estados-Membros 
devem poder decidir conceder um prazo 
para a partida voluntária mais curto de sete 
dias e não conceder, excecionalmente, um 
prazo para a partida voluntária caso se 
determine que o nacional de país terceiro 
constitui uma ameaça genuína e atual para 
a ordem ou segurança pública ou para a 
segurança nacional. Deverá conceder-se a 
prorrogação do prazo de regresso 
voluntário sempre que tal seja considerado 
necessário à luz das circunstâncias do caso 
concreto.

Or. en
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Justificação

Trinta dias afigura-se um prazo adequado para preparar uma partida voluntária. No entanto, 
o prazo deverá ser reduzido para sete dias em caso de declaração expressa da intenção de 
não cumprir medidas relacionadas com o regresso aplicadas ao abrigo da presente diretiva, 
ou de incumprimento de uma medida destinada a evitar o risco de fuga, ou caso o nacional 
de país terceiro constitua uma ameaça genuína e atual para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional; os Estados-Membros podem igualmente não conceder um 
prazo para a partida voluntária. A presente alteração está ligada ao artigo 9.º.

Alteração 178
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado 
ou fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado 
ou fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto e, no caso 
de crianças, o interesse superior da 
criança deverá constituir a consideração 
primordial no âmbito de uma decisão de 
prorrogação.
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Or. en

Alteração 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado 
ou fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Os Estados-
Membros deverão garantir que não seja 
concedido um prazo para a partida 
voluntária aos nacionais de países 
terceiros caso se tenha determinado a 
existência de risco de fuga, caso lhes tenha 
sido anteriormente indeferido um pedido 
de permanência regular por ser 
manifestamente infundado ou fraudulento, 
ou caso constituam uma ameaça para a 
ordem ou segurança pública ou para a 
segurança nacional, em particular devido a 
práticas terroristas ou crimes graves. 
Deverá conceder-se a prorrogação do prazo 
de regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

Or. en

Alteração 180
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Proposta de diretiva
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado 
ou fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança 
pública ou para a segurança nacional. 
Deverá conceder-se a prorrogação do prazo 
de regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado de trinta 
dias para o regresso voluntário. 
Excecionalmente, pode igualmente ser 
concedido um prazo não inferior a quinze 
dias para a partida voluntária, após uma 
apreciação individual da perspetiva de 
regresso voluntário. Só poderá ser 
concedido um prazo inferior a quinze dias 
caso se determine, na sequência de uma 
apreciação individual consentânea com a 
lista exaustiva de critérios objetivos 
definida na presente diretiva, a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, ou caso lhe tenha sido 
anteriormente indeferido um pedido de 
permanência regular por ser 
manifestamente infundado ou fraudulento. 
Deverá conceder-se a prorrogação do prazo 
de regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as alterações ao artigo 9.º, devem ser reforçadas todas as opções de 
partida voluntária, incluindo através da concessão de um prazo de 30 dias para a partida 
voluntária. Deve ser possível aplicar prazos mais curtos em determinadas condições. O 
fundamento relativo à «ordem ou segurança pública ou segurança nacional» apresentado 
pela Comissão para rejeitar a concessão de um prazo para a partida voluntária não é 
suficientemente específico e pode ser adequadamente abordado no âmbito do atual direito 
penal e administrativo. Não existe, à primeira vista, uma razão válida para não dar 
igualmente a possibilidade de partida voluntária aos requerentes cujos pedidos são 
manifestamente infundados.

Alteração 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido 
anteriormente indeferido um pedido de 
permanência regular por ser 
manifestamente infundado ou 
fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, de trinta dias, 
dependendo, sobretudo, da perspetiva de 
regresso. Não deverá ser concedido um 
prazo para a partida voluntária caso se 
determine a existência de risco de fuga, na 
aceção da presente diretiva, do nacional de 
país terceiro ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional devidamente 
comprovado por uma sentença ou por 
elementos que possam justificar a 
avaliação da perigosidade social. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

Or. it

Alteração 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
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concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado 
ou fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não pode ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado, 
fraudulento ou inadmissível, ou caso este 
constitua uma ameaça para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional. Deverá conceder-se a 
prorrogação do prazo de regresso 
voluntário sempre que tal seja considerado 
necessário à luz das circunstâncias do caso 
concreto.

Or. fr

Alteração 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado 
ou fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar o 
objetivo de um procedimento de regresso, 
deverá preferir-se o regresso voluntário em 
relação ao regresso forçado e deverá ser 
concedido um prazo adequado para o 
regresso voluntário, o qual não exceda os 
trinta dias, dependendo, sobretudo, da 
perspetiva de regresso. Não deverá ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária caso se determine a existência 
de risco de fuga do nacional de país 
terceiro, caso lhe tenha sido anteriormente 
indeferido um pedido de permanência 
regular por ser manifestamente infundado 
ou fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
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ou para a segurança nacional. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

ou para a segurança nacional. Poderá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

Or. en

Alteração 184
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Sempre que não haja razões para 
considerar que a concessão de um prazo 
para a partida voluntária pode prejudicar 
o objetivo de um procedimento de 
regresso, deverá preferir-se o regresso 
voluntário em relação ao regresso forçado 
e deverá ser concedido um prazo adequado 
para o regresso voluntário, o qual não 
exceda os trinta dias, dependendo, 
sobretudo, da perspetiva de regresso. Não 
deverá ser concedido um prazo para a 
partida voluntária caso se determine a 
existência de risco de fuga do nacional de 
país terceiro, caso lhe tenha sido 
anteriormente indeferido um pedido de 
permanência regular por ser 
manifestamente infundado ou 
fraudulento, ou caso este constitua uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional. Deverá 
conceder-se a prorrogação do prazo de 
regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto.

(13) Caso um Estado-Membro decida 
aplicar uma política de regresso, deverá 
preferir-se o regresso voluntário em relação 
ao regresso forçado e deverá ser concedido 
um prazo de seis meses para o regresso 
voluntário. Os Estados-Membros devem 
poder decidir não conceder um prazo para 
a partida voluntária caso tenha sido 
determinado que o nacional de país 
terceiro constitui uma ameaça genuína, 
atual e comprovada para a segurança 
pública ou para a segurança nacional. 
Deverá conceder-se a prorrogação do prazo 
de regresso voluntário sempre que tal seja 
considerado necessário à luz das 
circunstâncias do caso concreto, 
nomeadamente para as crianças 
concluírem os seus estudos, as grávidas 
poderem dar à luz, as vítimas de tráfico 
poderem aguardar decisão judicial 
enquanto o seu processo se encontra 
pendente e as pessoas doentes poderem 
receber os cuidados de saúde de que 
necessitam.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao artigo 9.º, relativo à partida voluntária.
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Alteração 185
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros deverão 
dispor de programas operacionais que 
prestem assistência e aconselhamento 
reforçados em matéria de regresso, os 
quais poderão incluir o apoio à 
reintegração em países terceiros de 
regresso, tendo em conta as normas 
comuns para programas de regresso 
voluntário assistido e de reintegração 
elaboradas pela Comissão em cooperação 
com os Estados-Membros e aprovadas 
pelo Conselho.

Suprimido

Or. nl

Justificação

A prestação de assistência num país terceiro é uma responsabilidade desse país. Devem ser 
impostas sanções financeiras aos países terceiros que não queiram cooperar na readmissão e 
reintegração dos seus próprios cidadãos.

Alteração 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros deverão 
dispor de programas operacionais que 
prestem assistência e aconselhamento 
reforçados em matéria de regresso, os quais 
deverão incluir o apoio à reintegração em 
países terceiros de regresso, tendo em 
conta as normas comuns para programas de 

A fim de promover o regresso voluntário, 
os Estados-Membros podem dispor de 
programas operacionais que prestem 
assistência e aconselhamento reforçados 
em matéria de regresso, os quais deverão 
incluir o apoio à reintegração em países 
terceiros de regresso. Poderão ser tidas em 
conta as normas comuns para programas de 
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regresso voluntário assistido e de 
reintegração elaboradas pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho.

regresso voluntário assistido e de 
reintegração elaboradas pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho.

A assistência ao regresso voluntário 
deverá ser concedida em conformidade 
com as normas nacionais, que podem 
sujeitar essa assistência a condições e 
motivos de exclusão. 
A presente diretiva não estabelece o 
direito geral nem absoluto dos nacionais 
de países terceiros a receberem assistência 
ao regresso voluntário ou à reintegração. 


Or. fr

Alteração 187
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros deverão 
dispor de programas operacionais que 
prestem assistência e aconselhamento 
reforçados em matéria de regresso, os quais 
poderão incluir o apoio à reintegração em 
países terceiros de regresso, tendo em 
conta as normas comuns para programas de 
regresso voluntário assistido e de 
reintegração elaboradas pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho.

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros deverão 
dispor de programas operacionais que 
assegurem a gestão de casos e prestem 
assistência e aconselhamento reforçados 
em matéria de regresso, os quais deverão 
incluir o apoio à reintegração em países 
terceiros de regresso, tendo em conta as 
normas comuns para programas de 
regresso voluntário assistido e de 
reintegração elaboradas pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho. Os programas 
de regresso voluntário, de regresso 
voluntário assistido e de reintegração 
constituem pilares essenciais da política 
de migração da União e permitem aos 
migrantes regressar em condições 
humanas, dignas e baseadas nos direitos. 
O regresso voluntário deve ser possível em 
todas as etapas do procedimento.
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Or. en

Alteração 188
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, 
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros deverão 
dispor de programas operacionais que 
prestem assistência e aconselhamento 
reforçados em matéria de regresso, os quais 
poderão incluir o apoio à reintegração em 
países terceiros de regresso, tendo em 
conta as normas comuns para programas de 
regresso voluntário assistido e de 
reintegração elaboradas pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho.

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros deverão 
dispor de programas operacionais que 
prestem assistência e aconselhamento 
reforçados em matéria de regresso, os quais 
deverão incluir o apoio à reintegração em 
países terceiros de regresso, ajustado às 
circunstâncias e perspetivas individuais 
do repatriado, com particular atenção 
para os menores não acompanhados, 
tendo em conta as normas comuns para 
programas de regresso voluntário assistido 
e de reintegração elaboradas pela Comissão 
em cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho.

Or. en

Alteração 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros deverão 
dispor de programas operacionais que 
prestem assistência e aconselhamento 
reforçados em matéria de regresso, os quais 
poderão incluir o apoio à reintegração em 
países terceiros de regresso, tendo em 
conta as normas comuns para programas de 

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros deverão 
dispor de programas operacionais que 
prestem assistência e aconselhamento 
reforçados em matéria de regresso, os quais 
deverão incluir o apoio à reintegração em 
países terceiros de regresso, tendo em 
conta as normas comuns para programas de 
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regresso voluntário assistido e de 
reintegração elaboradas pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho.

regresso voluntário assistido e de 
reintegração elaboradas pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho.

Or. en

Justificação

A reintegração é um fator determinante para a eficácia e a sustentabilidade dos regressos. A 
presente alteração está ligada ao artigo 14.º.

Alteração 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros deverão 
dispor de programas operacionais que 
prestem assistência e aconselhamento 
reforçados em matéria de regresso, os quais 
poderão incluir o apoio à reintegração em 
países terceiros de regresso, tendo em 
conta as normas comuns para programas de 
regresso voluntário assistido e de 
reintegração elaboradas pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho.

(14) A fim de promover o regresso 
voluntário, os Estados-Membros poderão 
dispor de programas operacionais que 
prestem assistência e aconselhamento 
reforçados em matéria de regresso, os quais 
poderão incluir o apoio à reintegração em 
países terceiros de regresso, tendo em 
conta as normas comuns para programas de 
regresso voluntário assistido e de 
reintegração elaboradas pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros e 
aprovadas pelo Conselho.

Or. en

Alteração 191
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Em conformidade com a Diretiva 
2009/52/CE, os Estados-Membros devem 
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assegurar a existência de mecanismos 
eficazes através dos quais os nacionais de 
países terceiros possam apresentar queixa 
contra os respetivos empregadores. Em 
conformidade com a Diretiva 2012/29/UE, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as vítimas de crimes recebam 
informação, apoio e proteção adequados e 
tenham condições para participar em 
processos penais. Para o efeito, devem ser 
estabelecidos, no âmbito dos programas 
nacionais de regresso, mecanismos 
adequados que assegurem a portabilidade 
da justiça e o acesso a mecanismos de 
reparação, bem como o acesso à justiça 
em questões relacionadas com violações 
da Diretiva 2009/52/CE ou da Diretiva 
2012/29/UE durante o procedimento de 
regresso, incluindo medidas destinadas a 
assegurar o acesso à justiça após o 
regresso a um país terceiro.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada às alterações 
propostas ao artigo 14.º.

Alteração 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os Estados-Membros devem zelar 
para que os nacionais de países terceiros 
recebam as informações relativas ao 
procedimento de regresso numa língua 
que compreendam. No caso de pessoas 
vulneráveis, sobretudo menores não 
acompanhados, essas informações são 
fornecidas de uma forma adaptada à sua 
idade e capacidade de compreensão, 
nomeadamente através do recurso a 
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suportes multimédia.

Or. it

Alteração 193
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Deverá estabelecer-se um conjunto 
mínimo comum de garantias em matéria 
de decisões relacionadas com o regresso, 
por forma a assegurar a proteção efetiva 
dos interesses das pessoas em causa.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros soberanos respeitam o Estado de direito e os tratados internacionais, 
sem deixar de ter em conta as suas próprias conjunturas sociais e económicas. A UE não 
deve intervir neste domínio. Esta alteração está intimamente ligada ao considerando 4, 
relativo à soberania dos Estados-Membros.

Alteração 194
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros deverão 
assegurar a realização de uma avaliação 
da vulnerabilidade das pessoas objeto de 
procedimentos de regresso. Os fatores que 
agravam o risco de vulnerabilidade podem 
incluir, nomeadamente: fatores 
individuais, como idade, sexo, género, 
estatuto na sociedade, convicções e 
atitudes, características emocionais, 
psicológicas e cognitivas e bem-estar 
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físico e mental, fatores domésticos e 
familiares, fatores comunitários, fatores 
estruturais ou fatores situacionais.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 38 e ao artigo 14.º.

Alteração 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem 
garantir que as pessoas objeto de 
procedimentos de regresso não explorem 
de forma intencional ou fraudulenta 
fatores que se considere poderem agravar 
a sua vulnerabilidade.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária por motivos relacionados com a lógica interna do texto, 
conforme pretendido pela Comissão no artigo 14.º, e com o funcionamento efetivo e a criação 
de sistemas nacionais de gestão dos regressos.

Alteração 196
Pietro Bartolo

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 



PE658.738v01-00 54/368 AM\1214327PT.docx

PT

recurso efetivo, tendo simultaneamente 
em conta que os prazos longos podem ter 
um efeito prejudicial sobre os 
procedimentos de regresso. A fim de evitar 
uma eventual utilização abusiva dos 
direitos e procedimentos, deverá ser 
concedido um prazo máximo de cinco dias 
para interpor recurso contra uma decisão 
de regresso. Esta disposição deverá 
aplicar-se apenas na sequência de uma 
decisão de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional que se tenha 
tornado definitiva, inclusive após um 
eventual controlo jurisdicional.

recurso efetivo, mas não inferior a 30 dias.

Or. it

Justificação

A expressão «tempo suficiente», sem um limite máximo de dias, pode dar azo a práticas 
divergentes e lesivas dos direitos nos vários Estados-Membros. A alteração está ligada ao 
artigo 16.º.

Alteração 197
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente 
em conta que os prazos longos podem ter 
um efeito prejudicial sobre os 
procedimentos de regresso. A fim de evitar 
uma eventual utilização abusiva dos 
direitos e procedimentos, deverá ser 
concedido um prazo máximo de cinco dias 
para interpor recurso contra uma decisão 
de regresso. Esta disposição deverá 
aplicar-se apenas na sequência de uma 
decisão de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional que se tenha 

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo.
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tornado definitiva, inclusive após um 
eventual controlo jurisdicional.

Or. en

Justificação

O prazo máximo de cinco dias para a interposição de recursos contra decisões de regresso 
emitidas na sequência de uma decisão de indeferimento de um pedido de asilo deve ser 
suprimido. Um prazo tão curto compromete, na prática, a eficácia do recurso.

Alteração 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 
utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso. 
Esta disposição deverá aplicar-se apenas 
na sequência de uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional que se tenha tornado 
definitiva, inclusive após um eventual 
controlo jurisdicional.

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso.

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com o artigo 16.º. É necessário conceder tempo suficiente 
aos nacionais de países terceiros para interpor recurso. Além disso, a relatora-sombra é 
contra a existência de regras diferentes para os requerentes de asilo cujo pedido tenha sido 
indeferido e para os migrantes irregulares.
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Alteração 199
Nadine Morano

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 
utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso. 
Esta disposição deverá aplicar-se apenas 
na sequência de uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional que se tenha tornado 
definitiva, inclusive após um eventual 
controlo jurisdicional.

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deve assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 
utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo máximo de dois dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso 
perante um órgão jurisdicional.

Or. fr

Alteração 200
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 
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utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso. 
Esta disposição deverá aplicar-se apenas 
na sequência de uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional que se tenha tornado 
definitiva, inclusive após um eventual 
controlo jurisdicional.

utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso.

Or. nl

Justificação

A redação original refere vias de recurso de forma sucessiva, criando um carrossel judicial. 
Uma decisão de afastamento pressupõe o indeferimento de um pedido de proteção 
internacional. Estas decisões devem ser encaradas como uma só, com um único direito a 
recurso.

Alteração 201
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 
utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso. 
Esta disposição deverá aplicar-se apenas na 
sequência de uma decisão de indeferimento 
de um pedido de proteção internacional 
que se tenha tornado definitiva, inclusive 
após um eventual controlo jurisdicional.

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso, e o procedimento de recurso 
deve ser notificado aos nacionais de 
países terceiros dentro do prazo para a 
interposição de recurso. A fim de evitar 
uma eventual utilização abusiva dos 
direitos e procedimentos, deverá ser 
concedido um prazo máximo de cinco dias 
para interpor recurso contra uma decisão 
de regresso. Esta disposição deverá aplicar-
se apenas na sequência de uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional que se tenha tornado 



PE658.738v01-00 58/368 AM\1214327PT.docx

PT

definitiva, inclusive após um eventual 
controlo jurisdicional.

Or. ro

Alteração 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente 
em conta que os prazos longos podem ter 
um efeito prejudicial sobre os 
procedimentos de regresso. A fim de evitar 
uma eventual utilização abusiva dos 
direitos e procedimentos, deverá ser 
concedido um prazo máximo de cinco dias 
para interpor recurso contra uma decisão 
de regresso. Esta disposição deverá 
aplicar-se apenas na sequência de uma 
decisão de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional que se tenha tornado 
definitiva, inclusive após um eventual 
controlo jurisdicional.

(16) O prazo para a interposição de 
recurso judicial contra decisões 
relacionadas com o regresso deverá 
proporcionar tempo suficiente para 
assegurar o acesso a um recurso efetivo. 
Importa conceder um prazo máximo de 
trinta dias após a notificação da decisão 
de regresso para recorrer dessa decisão. A 
fim de evitar uma eventual utilização 
abusiva dos direitos e procedimentos, 
deverá ser concedido um prazo máximo de 
quinze dias para interpor recurso contra 
uma decisão de regresso resultante de uma 
decisão de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional que se tenha tornado 
definitiva.

Or. it

Alteração 203
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
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regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 
utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso. 
Esta disposição deverá aplicar-se apenas na 
sequência de uma decisão de indeferimento 
de um pedido de proteção internacional 
que se tenha tornado definitiva, inclusive 
após um eventual controlo jurisdicional.

regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 
utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo entre dez e quinze dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso. 
Esta disposição deverá aplicar-se apenas na 
sequência de uma decisão de indeferimento 
de um pedido de proteção internacional 
que se tenha tornado definitiva, inclusive 
após um eventual controlo jurisdicional.

Or. en

Justificação

O prazo reduzido de cinco dias previsto na proposta da Comissão é demasiado curto para 
uma utilização eficaz do direito de recurso. Um prazo entre 10 e 15 dias é o mínimo 
necessário para permitir aos visados tomar uma decisão fundamentada sobre a interposição 
ou não de recurso.

Alteração 204
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 
utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso. 
Esta disposição deverá aplicar-se apenas na 

(16) O prazo para a interposição de 
recurso contra decisões relacionadas com o 
regresso deverá proporcionar tempo 
suficiente para assegurar o acesso a um 
recurso efetivo, tendo simultaneamente em 
conta que os prazos longos podem ter um 
efeito prejudicial sobre os procedimentos 
de regresso. A fim de evitar uma eventual 
utilização abusiva dos direitos e 
procedimentos, deverá ser concedido um 
prazo máximo de três dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso. 
Esta disposição deverá aplicar-se apenas na 
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sequência de uma decisão de indeferimento 
de um pedido de proteção internacional 
que se tenha tornado definitiva, inclusive 
após um eventual controlo jurisdicional.

sequência de uma decisão de indeferimento 
de um pedido de proteção internacional 
que se tenha tornado definitiva, inclusive 
após um eventual controlo jurisdicional.

Or. fr

Alteração 205
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O recurso contra uma decisão de 
regresso que tenha por base uma decisão 
de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional que já tenha sido 
objeto de recurso judicial efetivo deverá 
ser interposto perante uma única 
instância, uma vez que a situação do 
nacional de país terceiro em causa já terá 
sido examinada e objeto de decisão por 
parte de uma autoridade judiciária no 
contexto do procedimento de asilo.

Suprimido

Or. en

Alteração 206
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O recurso contra uma decisão de 
regresso que tenha por base uma decisão 
de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional que já tenha sido 
objeto de recurso judicial efetivo deverá 
ser interposto perante uma única 
instância, uma vez que a situação do 
nacional de país terceiro em causa já terá 

Suprimido
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sido examinada e objeto de decisão por 
parte de uma autoridade judiciária no 
contexto do procedimento de asilo.

Or. en

Justificação

A relatora-sombra considera que a presente reformulação não visa alterar a organização das 
jurisdições nos Estados-Membros nem introduzir regras diferentes para os requerentes de 
asilo cujo pedido tenha sido indeferido e para os migrantes irregulares. Esta alteração está 
relacionada com o artigo 16.º.

Alteração 207
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O recurso contra uma decisão de 
regresso que tenha por base uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional que já tenha sido objeto de 
recurso judicial efetivo deverá ser 
interposto perante uma única instância, 
uma vez que a situação do nacional de 
país terceiro em causa já terá sido 
examinada e objeto de decisão por parte 
de uma autoridade judiciária no contexto 
do procedimento de asilo.

(17) O recurso contra uma decisão de 
regresso que tenha por base uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional que já tenha sido objeto de 
recurso judicial efetivo deverá ser 
declarado admissível.

Or. nl

Justificação

As decisões de regresso são a consequência lógica de uma decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional e devem, portanto, ser parte integrante do mesmo ato 
administrativo. Neste sentido, o direito a um segundo recurso é supérfluo.

Alteração 208
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen, Michal Šimečka
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Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O recurso contra uma decisão de 
regresso que tenha por base uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional que já tenha sido objeto de 
recurso judicial efetivo deverá ser 
interposto perante uma única instância, 
uma vez que a situação do nacional de país 
terceiro em causa já terá sido examinada e 
objeto de decisão por parte de uma 
autoridade judiciária no contexto do 
procedimento de asilo.

(17) O recurso contra uma decisão de 
regresso que tenha por base uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional que já tenha sido objeto de 
recurso judicial efetivo pode ser interposto 
perante uma única instância, unicamente 
quando a situação do nacional de país 
terceiro em causa já tenha sido examinada 
e objeto de decisão por parte de uma 
autoridade judiciária no contexto do 
procedimento de asilo, nomeadamente 
uma apreciação individual do âmbito de 
aplicação integral do princípio da não 
repulsão nos termos do direito europeu e 
internacional.

Or. en

Justificação

Obrigar os Estados-Membros a cingir estes recursos a uma única instância impedi-los-ia 
efetivamente de aplicar um controlo jurisdicional suplementar, caso pretendessem exercê-lo. 
Assim, este requisito restringe desnecessariamente as possibilidades dos Estados-Membros. 
Nem todos os Estados-Membros avaliam na íntegra o aspeto da repulsão ao abrigo do acervo 
em matéria de regresso durante o procedimento de asilo ou na sua tomada de decisões de 
indeferimento ou de termo da permanência regular. Tal deveria constituir, por conseguinte, 
um pré-requisito para permitir uma única instância.

Alteração 209
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O recurso contra uma decisão de 
regresso que tenha por base uma decisão 
de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional que já tenha sido 
objeto de recurso judicial efetivo deverá 
ser interposto perante uma única instância, 

(17) Para facilitar o funcionamento dos 
órgãos jurisdicionais e evitar as manobras 
dilatórias que visam entravar os 
regressos, os Estados-Membros devem 
zelar por que os recursos contra decisões 
de regresso sejam interpostos, tanto 
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uma vez que a situação do nacional de 
país terceiro em causa já terá sido 
examinada e objeto de decisão por parte 
de uma autoridade judiciária no contexto 
do procedimento de asilo.

quanto possível, perante uma única 
instância, garantindo, simultaneamente, o 
direito a um recurso efetivo.

Or. fr

Alteração 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O recurso contra uma decisão de 
regresso que tenha por base uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional que já tenha sido objeto de 
recurso judicial efetivo deverá ser 
interposto perante uma única instância, 
uma vez que a situação do nacional de país 
terceiro em causa já terá sido examinada e 
objeto de decisão por parte de uma 
autoridade judiciária no contexto do 
procedimento de asilo.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Justificação

Alteração da sintaxe.

Alteração 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os Estados-Membros podem 
manter recursos administrativos antes de 
ser interposto recurso perante um órgão 
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jurisdicional, desde que o recurso 
administrativo não afete a eficácia do 
procedimento de regresso.

Or. fr

Alteração 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Um órgão que desempenhe uma 
função jurisdicional deverá ser 
considerado um tribunal se for previsto 
na lei, permanente, independente e 
imparcial, incluir processos inter partes, 
tiver uma jurisdição obrigatória, aplicar 
normas jurídicas e oferecer as necessárias 
garantias processuais.

Or. fr

Alteração 213
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso deverá ter efeito suspensivo 
automático apenas nos casos em que 
exista um risco de violação do princípio 
da não repulsão.

Suprimido

Or. fr

Justificação

As referências ao princípio da não repulsão são suprimidas para garantir a coerência com as 
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alterações introduzidas no artigo 16.º, n.º 3, primeiro parágrafo, e no artigo 22.º, n.º 6, 
primeiro parágrafo.

Alteração 214
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso deverá ter efeito suspensivo 
automático apenas nos casos em que 
exista um risco de violação do princípio 
da não repulsão.

(18) O efeito de uma decisão de 
regresso deverá ser automaticamente 
suspenso durante o prazo para 
interposição de recurso contra essa 
decisão em primeira instância e, caso esse 
recurso tenha sido interposto dentro do 
prazo estipulado, durante a apreciação do 
recurso e até que a decisão sobre o 
recurso seja notificada ao recorrente, 
nomeadamente nos casos em que exista 
um risco de violação do princípio da não 
repulsão. Um recurso contra uma decisão 
de regresso deverá ter efeito suspensivo 
automático, incluindo sempre que existam 
processos pendentes em tribunais penais, 
a fim de assegurar o acesso à justiça tanto 
a vítimas como a suspeitos.

Or. en

Alteração 215
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso deverá ter efeito suspensivo 
automático apenas nos casos em que exista 
um risco de violação do princípio da não 
repulsão.

(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso deverá ter efeito suspensivo 
automático apenas nos casos em que exista 
um risco de violação do princípio da não 
repulsão. Um recurso contra uma decisão 
de regresso só é admissível se o recorrente 
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tiver voluntariamente ficado em detenção 
segura enquanto aguarda o resultado do 
recurso.

Or. nl

Justificação

A detenção segura durante os procedimentos de recurso impedem que sejam interpostos 
recursos com o único objetivo de prolongar o procedimento de asilo e/ou fugir.

Alteração 216
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso deverá ter efeito suspensivo 
automático apenas nos casos em que exista 
um risco de violação do princípio da não 
repulsão.

(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso deverá ter sempre efeito 
suspensivo automático, exceto nos casos 
em que as autoridades judiciais tenham 
avaliado plenamente o princípio da não 
repulsão e concluído que não existe um 
risco de violação do mesmo.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a irreversibilidade das violações dos direitos fundamentais durante e após o 
regresso, os recursos devem ter sempre um efeito suspensivo. Caso contrário, não produzem 
verdadeiramente efeitos. Além do mais, a lógica subjacente à proposta da Comissão 
sobrecarregaria desnecessariamente as autoridades dos Estados-Membros, dado que a 
necessidade de efeito suspensivo teria de ser avaliada de forma individual e separada.

Alteração 217
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração
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(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso deverá ter efeito suspensivo 
automático apenas nos casos em que 
exista um risco de violação do princípio 
da não repulsão.

(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso deverá ter sempre efeito 
suspensivo automático.

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com o artigo 16.º. O efeito suspensivo constitui o único 
garante do acesso a um recurso efetivo.

Alteração 218
Nadine Morano

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso deverá ter efeito suspensivo 
automático apenas nos casos em que 
exista um risco de violação do princípio 
da não repulsão.

(18) Um recurso contra uma decisão de 
regresso não deverá ter efeito suspensivo 
automático.

Or. fr

Alteração 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos casos em que o respeito do 
princípio da não repulsão não está em 
causa, os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático. Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender temporariamente a execução de 
uma decisão de regresso por outros 

(19) Os Estados-Membros deverão, não 
obstante, poder suspender 
temporariamente uma decisão de regresso, 
se tal for considerado necessário.
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motivos, quer a pedido do nacional de 
país terceiro em causa, quer ex officio, se 
tal for considerado necessário. Estas 
decisões deverão ser tomadas, em regra, 
no prazo de 48 horas. Sempre que a 
complexidade do processo o justifique, as 
autoridades judiciais deverão tomar essa 
decisão sem demora injustificada.

Or. fr

Alteração 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos casos em que o respeito do 
princípio da não repulsão não está em 
causa, os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático. Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender temporariamente a execução 
de uma decisão de regresso por outros 
motivos, quer a pedido do nacional de 
país terceiro em causa, quer ex officio, se 
tal for considerado necessário. Estas 
decisões deverão ser tomadas, em regra, 
no prazo de 48 horas. Sempre que a 
complexidade do processo o justifique, as 
autoridades judiciais deverão tomar essa 
decisão sem demora injustificada.

(19) Nos casos em que o respeito do 
princípio da não repulsão não está em 
causa, os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático.

Or. en

Alteração 221
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) Nos casos em que o respeito do 
princípio da não repulsão não está em 
causa, os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático. Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender temporariamente a execução de 
uma decisão de regresso por outros 
motivos, quer a pedido do nacional de país 
terceiro em causa, quer ex officio, se tal for 
considerado necessário. Estas decisões 
deverão ser tomadas, em regra, no prazo 
de 48 horas. Sempre que a complexidade 
do processo o justifique, as autoridades 
judiciais deverão tomar essa decisão sem 
demora injustificada.

(19) Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender a execução de uma decisão de 
regresso por outros motivos, quer a pedido 
do nacional de país terceiro em causa, quer 
ex officio, se tal for considerado 
necessário. Estas decisões deverão ser 
tomadas sem demora injustificada.

Or. en

Justificação

A presente alteração está ligada ao artigo 16.º. A relatora-sombra pretende manter a 
formulação da diretiva anterior.

Alteração 222
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos casos em que o respeito do 
princípio da não repulsão não está em 
causa, os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático. Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender temporariamente a execução de 
uma decisão de regresso por outros 
motivos, quer a pedido do nacional de país 
terceiro em causa, quer ex officio, se tal for 
considerado necessário. Estas decisões 
deverão ser tomadas, em regra, no prazo 
de 48 horas. Sempre que a complexidade 

(19) Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender a execução de uma decisão de 
regresso por estar em risco o princípio de 
não repulsão e por outros motivos, quer a 
pedido do nacional de país terceiro em 
causa, quer ex officio, se tal for 
considerado necessário. Estas decisões 
deverão ser tomadas sem demora 
injustificada.
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do processo o justifique, as autoridades 
judiciais deverão tomar essa decisão sem 
demora injustificada.

Or. en

Alteração 223
Pietro Bartolo

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos casos em que o respeito do 
princípio da não repulsão não está em 
causa, os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático. Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender temporariamente a execução de 
uma decisão de regresso por outros 
motivos, quer a pedido do nacional de país 
terceiro em causa, quer ex officio, se tal for 
considerado necessário. Estas decisões 
deverão ser tomadas, em regra, no prazo 
de 48 horas. Sempre que a complexidade 
do processo o justifique, as autoridades 
judiciais deverão tomar essa decisão sem 
demora injustificada.

(19) Na eventualidade de uma ulterior 
decisão de regresso, por exemplo após a 
rejeição definitiva de um pedido ulterior 
de proteção internacional, em casos 
individuais, as autoridades judiciais 
deverão poder suspender a execução de 
uma decisão de regresso por outros 
motivos, quer a pedido do nacional de país 
terceiro em causa, quer ex officio, se tal for 
considerado necessário. Estas decisões 
deverão ser tomadas sem demora 
injustificada.

Or. it

Justificação

O direito suspensivo deve ser garantido também na sequência de ulteriores decisões de 
regresso. A alteração está ligada ao artigo 16.º.

Alteração 224
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Proposta de diretiva
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) Nos casos em que o respeito do 
princípio da não repulsão não está em 
causa, os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático. Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender temporariamente a execução de 
uma decisão de regresso por outros 
motivos, quer a pedido do nacional de país 
terceiro em causa, quer ex officio, se tal for 
considerado necessário. Estas decisões 
deverão ser tomadas, em regra, no prazo de 
48 horas. Sempre que a complexidade do 
processo o justifique, as autoridades 
judiciais deverão tomar essa decisão sem 
demora injustificada.

(19) Nos casos em que as autoridades 
judiciais tenham avaliado plenamente o 
princípio da não repulsão e concluído que 
não existe um risco de violação do 
mesmo, os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático. Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender temporariamente a execução de 
uma decisão de regresso por outros 
motivos, quer a pedido do nacional de país 
terceiro em causa, quer ex officio, se tal for 
considerado necessário. Estas decisões 
deverão ser tomadas, em regra, no prazo de 
48 horas. Sempre que a complexidade do 
processo o justifique, as autoridades 
judiciais deverão tomar essa decisão sem 
demora injustificada.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a irreversibilidade dos desafios em matéria de direitos fundamentais durante 
e após o regresso, os recursos devem ter sempre efeito suspensivo a menos que se determine 
inequivocamente que não está em causa a proibição total da repulsão. Deve ser conferida 
autonomia às autoridades judiciais para determinar os casos em que é necessário suspender 
a execução de uma decisão de regresso.

Alteração 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos casos em que o respeito do 
princípio da não repulsão não está em 
causa, os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático. Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender temporariamente a execução de 

(19) Os recursos contra uma decisão de 
regresso não deverão ter efeito suspensivo 
automático. Em casos individuais, as 
autoridades judiciais deverão poder 
suspender temporariamente a execução de 
uma decisão de regresso por outros 
motivos, quer a pedido do nacional de país 
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uma decisão de regresso por outros 
motivos, quer a pedido do nacional de país 
terceiro em causa, quer ex officio, se tal for 
considerado necessário. Estas decisões 
deverão ser tomadas, em regra, no prazo de 
48 horas. Sempre que a complexidade do 
processo o justifique, as autoridades 
judiciais deverão tomar essa decisão sem 
demora injustificada.

terceiro em causa, quer ex officio, se tal for 
considerado necessário. Estas decisões 
deverão ser tomadas, em regra, no prazo de 
48 horas. Sempre que a complexidade do 
processo o justifique, as autoridades 
judiciais deverão tomar essa decisão sem 
demora injustificada.

Or. fr

Justificação

As referências ao princípio da não repulsão são suprimidas para garantir a coerência com as 
alterações introduzidas no artigo 16.º, n.º 3, primeiro parágrafo, e no artigo 22.º, n.º 6, 
primeiro parágrafo.

Alteração 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A aplicação nacional das regras 
respeitantes às disposições da presente 
diretiva em matéria de recursos e efeito 
suspensivo deverão ser consentâneas com 
o direito à ação consagrado no artigo 47.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais.

Or. fr

Alteração 227
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 

Suprimido
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desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais 
de países terceiros em causa, a execução 
da decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que a avaliação do risco de violação do 
princípio da não repulsão já teve lugar e 
em que o recurso judicial foi efetivamente 
exercido no âmbito do procedimento de 
asilo decorrido previamente à emissão da 
decisão de regresso conexa contra a qual 
é interposto o recurso, a menos que a 
situação do nacional de país terceiro em 
causa se tenha alterado 
significativamente desde então.

Or. en

Alteração 228
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 
desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais 
de países terceiros em causa, a execução 
da decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que a avaliação do risco de violação do 
princípio da não repulsão já teve lugar e 
em que o recurso judicial foi efetivamente 
exercido no âmbito do procedimento de 
asilo decorrido previamente à emissão da 
decisão de regresso conexa contra a qual 
é interposto o recurso, a menos que a 
situação do nacional de país terceiro em 
causa se tenha alterado 
significativamente desde então.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente alteração está ligada ao artigo 16.º. A avaliação do risco de violação do princípio 
da não repulsão nem sempre é realizada. Além do mais, o procedimento de asilo não está 
ligado ao procedimento de regresso. É necessário dispor de dois procedimentos distintos e 
proteger as garantias previstas em ambos.

Alteração 229
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 
desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais de 
países terceiros em causa, a execução da 
decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que a avaliação do risco de violação do 
princípio da não repulsão já teve lugar e 
em que o recurso judicial foi efetivamente 
exercido no âmbito do procedimento de 
asilo decorrido previamente à emissão da 
decisão de regresso conexa contra a qual 
é interposto o recurso, a menos que a 
situação do nacional de país terceiro em 
causa se tenha alterado 
significativamente desde então.

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 
desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais de 
países terceiros em causa, a execução da 
decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que a avaliação do risco de violação do 
princípio da não repulsão já teve lugar ou 
em que o recurso judicial foi efetivamente 
exercido.

Or. nl

Justificação

A avaliação do risco de violação do princípio da não repulsão é tida em consideração em 
todo o procedimento de asilo. Caso seja exercido um recurso judicial, esse risco já terá sido 
avaliado.

Alteração 230
Nadine Morano

Proposta de diretiva
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 
desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais de 
países terceiros em causa, a execução da 
decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que a avaliação do risco de violação do 
princípio da não repulsão já teve lugar e 
em que o recurso judicial foi efetivamente 
exercido no âmbito do procedimento de 
asilo decorrido previamente à emissão da 
decisão de regresso conexa contra a qual é 
interposto o recurso, a menos que a 
situação do nacional de país terceiro em 
causa se tenha alterado 
significativamente desde então.

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 
desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais de 
países terceiros em causa, a execução da 
decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que a avaliação do risco de violação do 
princípio da não repulsão já teve lugar e 
em que o recurso judicial foi efetivamente 
exercido no âmbito do procedimento de 
asilo decorrido previamente à emissão da 
decisão de regresso conexa contra a qual é 
interposto o recurso.

Or. fr

Alteração 231
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 
desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais de 
países terceiros em causa, a execução da 
decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que a avaliação do risco de violação do 
princípio da não repulsão já teve lugar e 
em que o recurso judicial foi efetivamente 
exercido no âmbito do procedimento de 
asilo decorrido previamente à emissão da 
decisão de regresso conexa contra a qual é 
interposto o recurso, a menos que a 
situação do nacional de país terceiro em 

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 
desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais de 
países terceiros em causa, a execução da 
decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que o recurso judicial foi efetivamente 
exercido no âmbito do procedimento de 
asilo decorrido previamente à emissão da 
decisão de regresso conexa contra a qual é 
interposto o recurso, a menos que a 
situação do nacional de país terceiro em 
causa se tenha alterado significativamente 
desde então.
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causa se tenha alterado significativamente 
desde então.

Or. fr

Justificação

As referências ao princípio da não repulsão são suprimidas para garantir a coerência com as 
alterações introduzidas no artigo 16.º, n.º 3, primeiro parágrafo, e no artigo 22.º, n.º 6, 
primeiro parágrafo.

Alteração 232
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 
desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais de 
países terceiros em causa, a execução da 
decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que a avaliação do risco de violação do 
princípio da não repulsão já teve lugar e 
em que o recurso judicial foi efetivamente 
exercido no âmbito do procedimento de 
asilo decorrido previamente à emissão da 
decisão de regresso conexa contra a qual é 
interposto o recurso, a menos que a 
situação do nacional de país terceiro em 
causa se tenha alterado significativamente 
desde então.

(20) Para melhorar a eficácia dos 
procedimentos de regresso e evitar atrasos 
desnecessários, sem com tal afetar 
negativamente os direitos dos nacionais de 
países terceiros em causa, a execução da 
decisão de regresso não deverá ser 
automaticamente suspensa nos casos em 
que a avaliação na íntegra do risco de 
violação do princípio da não repulsão nos 
termos do direito europeu e internacional 
já teve lugar e em que o recurso judicial foi 
efetivamente exercido no âmbito do 
procedimento de asilo decorrido 
previamente à emissão da decisão de 
regresso conexa contra a qual é interposto 
o recurso, a menos que a situação do 
nacional de país terceiro em causa se tenha 
alterado desde então.

Or. en

Justificação

A execução da decisão de regresso só pode ser suspensa se tiver sido considerado o âmbito 
de aplicação integral da proibição da repulsão. A introdução do requisito de «alteração 
significativa» sobrecarrega excessivamente as autoridades judiciais e acarreta o risco de os 
casos individuais não serem adequadamente avaliados, dando assim origem a possíveis 
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violações irreversíveis do princípio da não repulsão.

Alteração 233
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Deverá ser disponibilizada, 
mediante pedido, a necessária assistência 
jurídica a todos aqueles que não disponham 
de recursos suficientes. A legislação 
nacional deverá enumerar os casos em que 
a assistência jurídica deve ser considerada 
necessária.

(21) Deverá ser disponibilizada a 
necessária assistência jurídica, 
gratuitamente, a todos aqueles que não 
disponham de recursos suficientes. A 
legislação nacional deverá prever 
assistência jurídica.

Or. en

Justificação

Alteração relacionada com o artigo 7.º. Trata-se de um dos elementos mais importantes do 
acesso às informações e aos direitos por parte dos nacionais de países terceiros.

Alteração 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Deverá ser disponibilizada, 
mediante pedido, a necessária assistência 
jurídica a todos aqueles que não disponham 
de recursos suficientes. A legislação 
nacional deverá enumerar os casos em que 
a assistência jurídica deve ser considerada 
necessária.

(21) Deverá ser disponibilizada, 
mediante pedido expresso, a necessária 
assistência jurídica a todos aqueles que não 
disponham de recursos suficientes. A 
legislação nacional deverá enumerar os 
casos em que a assistência jurídica deve ser 
considerada necessária.

Or. fr

Alteração 235
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Deverá ser disponibilizada, 
mediante pedido, a necessária assistência 
jurídica a todos aqueles que não disponham 
de recursos suficientes. A legislação 
nacional deverá enumerar os casos em que 
a assistência jurídica deve ser considerada 
necessária.

(21) Deverá ser disponibilizada, 
mediante pedido, a necessária assistência 
jurídica gratuita a todos aqueles que não 
disponham de recursos suficientes. A 
legislação nacional deverá enumerar os 
casos em que a assistência jurídica deve ser 
considerada necessária.

Or. it

Alteração 236
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Deverá ser disponibilizada, 
mediante pedido, a necessária assistência 
jurídica a todos aqueles que não disponham 
de recursos suficientes. A legislação 
nacional deverá enumerar os casos em que 
a assistência jurídica deve ser considerada 
necessária.

(21) Deverá ser disponibilizada 
assistência jurídica gratuita a todos aqueles 
que não disponham de recursos suficientes. 
A legislação nacional deverá estabelecer as 
regras de acesso à assistência jurídica.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 40, relativo a medidas necessárias para assegurar a aplicação 
efetiva da diretiva, ao artigo 7.º, que prevê o direito de os nacionais de países terceiros serem 
informados durante os procedimentos de regresso, e ao artigo 14.º, relativo à gestão dos 
regressos.

Alteração 237
Tom Vandendriessche
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Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Deverá ser resolvida a situação dos 
nacionais de países terceiros que se 
encontram em situação irregular, mas que 
ainda não podem ser repatriados. As 
condições básicas de subsistência dessas 
pessoas deverão ser definidas de acordo 
com a lei nacional. Para poderem provar 
a sua situação específica em caso de 
inspeções ou controlos administrativos, 
essas pessoas deverão obter confirmação 
escrita da situação em que se encontram. 
Os Estados-Membros deverão gozar de 
amplo poder discricionário em relação à 
forma e ao formato da confirmação 
escrita, podendo também inclui-la nas 
decisões relacionadas com o regresso 
tomadas ao abrigo da presente diretiva.

(22) Os nacionais de países terceiros que 
se encontram em situação irregular, mas 
que ainda não podem ser repatriados, 
devem ser mantidos em detenção segura 
enquanto aguardam o repatriamento, de 
modo que as suas condições básicas de 
subsistência possam ser cumpridas e que o 
sistema de asilo possa ser gerido com 
equidade e eficiência.

Or. nl

Justificação

Esta alteração está indissociavelmente ligada ao considerando 18, segundo o qual os 
recorrentes que aguardam os resultados dos respetivos recursos devem ficar detidos de forma 
segura.

Alteração 238
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Deverá ser resolvida a situação dos 
nacionais de países terceiros que se 
encontram em situação irregular, mas que 
ainda não podem ser repatriados. As 
condições básicas de subsistência dessas 
pessoas deverão ser definidas de acordo 
com a lei nacional. Para poderem provar a 

(22) Deverá ser resolvida em todos os 
casos a situação dos nacionais de países 
terceiros que se encontram em situação 
irregular. As condições adequadas e 
dignas de subsistência dessas pessoas 
deverão ser definidas de acordo com a lei 
nacional, devendo os Estados-Membros 
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sua situação específica em caso de 
inspeções ou controlos administrativos, 
essas pessoas deverão obter confirmação 
escrita da situação em que se encontram. 
Os Estados-Membros deverão gozar de 
amplo poder discricionário em relação à 
forma e ao formato da confirmação escrita, 
podendo também inclui-la nas decisões 
relacionadas com o regresso tomadas ao 
abrigo da presente diretiva.

considerar a possibilidade de regularizar 
a sua situação com base nos laços 
existentes com o Estado-Membro em 
causa. Para poderem provar a sua situação 
específica em caso de inspeções ou 
controlos administrativos, essas pessoas 
deverão obter confirmação escrita da 
situação em que se encontram. Os Estados-
Membros deverão gozar de amplo poder 
discricionário em relação à forma e ao 
formato da confirmação escrita, podendo 
também inclui-la nas decisões relacionadas 
com o regresso tomadas ao abrigo da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 4.

Alteração 239
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Deverá ser resolvida a situação dos 
nacionais de países terceiros que se 
encontram em situação irregular, mas que 
ainda não podem ser repatriados. As 
condições básicas de subsistência dessas 
pessoas deverão ser definidas de acordo 
com a lei nacional. Para poderem provar a 
sua situação específica em caso de 
inspeções ou controlos administrativos, 
essas pessoas deverão obter confirmação 
escrita da situação em que se encontram. 
Os Estados-Membros deverão gozar de 
amplo poder discricionário em relação à 
forma e ao formato da confirmação escrita, 
podendo também inclui-la nas decisões 
relacionadas com o regresso tomadas ao 
abrigo da presente diretiva.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 240
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O recurso a medidas coercivas 
deverá estar expressamente sujeito aos 
princípios da proporcionalidade e da 
eficácia no que respeita aos meios 
utilizados e aos objetivos perseguidos. 
Deverão ser estabelecidas garantias 
mínimas para a execução de regressos 
forçados, tendo em conta a Decisão 
2004/573/CE do Conselho13. Os Estados-
Membros deverão poder recorrer a várias 
possibilidades de fiscalização de regressos 
forçados.

(23) Deve ser proibido o recurso a 
medidas coercivas. Se os Estados-
Membros adotarem tais medidas, as 
mesmas deverão estar expressamente 
sujeitas aos princípios da 
proporcionalidade e da necessidade.

_________________
13 Decisão 2004/573/CE do Conselho, de 
29 de abril de 2004, relativa à 
organização de voos comuns para o 
afastamento do território de dois ou mais 
Estados-Membros de nacionais de países 
terceiros que estejam sujeitos a decisões 
individuais de afastamento (JO L 261 
de 6.8.2004, p. 28).

Or. en

Justificação

Esta alteração está inextricavelmente relacionada com as alterações ao considerando 4.
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Alteração 241
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Importa conferir uma dimensão 
europeia aos efeitos das medidas 
nacionais de regresso, mediante a 
previsão de uma proibição de entrada que 
impeça a entrada e a permanência no 
território de todos os Estados-Membros. A 
duração da proibição de entrada deverá 
ser determinada tendo na devida 
consideração todas as circunstâncias 
relevantes do caso concreto e não deverá, 
em princípio, ser superior a cinco anos. 
Neste contexto, deverá ter-se 
especialmente em conta o facto de o 
nacional de um país terceiro em causa já 
ter sido sujeito a mais do que uma decisão 
de regresso ou ordem de afastamento ou 
já ter entrado no território de um Estado-
Membro durante a proibição de entrada.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração está inextricavelmente relacionada com as alterações ao considerando 4.

Alteração 242
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Importa conferir uma dimensão 
europeia aos efeitos das medidas nacionais 
de regresso, mediante a previsão de uma 
proibição de entrada que impeça a entrada 
e a permanência no território de todos os 
Estados-Membros. A duração da proibição 

(24) Importa conferir uma dimensão 
europeia aos efeitos das medidas nacionais 
de regresso, mediante a previsão de uma 
proibição de entrada que impeça a entrada 
e a permanência no território de todos os 
Estados-Membros. A duração da proibição 
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de entrada deverá ser determinada tendo na 
devida consideração todas as 
circunstâncias relevantes do caso concreto 
e não deverá, em princípio, ser superior a 
cinco anos. Neste contexto, deverá ter-se 
especialmente em conta o facto de o 
nacional de um país terceiro em causa já 
ter sido sujeito a mais do que uma decisão 
de regresso ou ordem de afastamento ou já 
ter entrado no território de um Estado-
Membro durante a proibição de entrada.

de entrada deverá ser determinada tendo na 
devida consideração todas as 
circunstâncias relevantes do caso concreto, 
devendo ter uma duração mínima de vinte 
anos. Neste contexto, deverá ter-se 
especialmente em conta as circunstâncias 
agravantes, a saber, o facto de o nacional 
de um país terceiro em causa já ter sido 
sujeito a mais do que uma decisão de 
regresso ou ordem de afastamento ou já ter 
entrado no território de um Estado-
Membro durante a proibição de entrada.

Or. nl

Justificação

Esta alteração está ligada ao considerando 14, relativo à reintegração de nacionais de países 
terceiros. Impedir uma segunda ou terceira tentativas muito próximas da primeira contribui 
para a reintegração.

Alteração 243
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Importa conferir uma dimensão 
europeia aos efeitos das medidas nacionais 
de regresso, mediante a previsão de uma 
proibição de entrada que impeça a entrada 
e a permanência no território de todos os 
Estados-Membros. A duração da proibição 
de entrada deverá ser determinada tendo na 
devida consideração todas as 
circunstâncias relevantes do caso concreto 
e não deverá, em princípio, ser superior a 
cinco anos. Neste contexto, deverá ter-se 
especialmente em conta o facto de o 
nacional de um país terceiro em causa já 
ter sido sujeito a mais do que uma decisão 
de regresso ou ordem de afastamento ou já 
ter entrado no território de um Estado-
Membro durante a proibição de entrada.

(24) Importa conferir uma dimensão 
europeia aos efeitos das medidas nacionais 
de regresso, mediante a previsão de uma 
proibição de entrada que impeça a entrada 
e a permanência no território de todos os 
Estados-Membros. A duração da proibição 
de entrada deverá ser determinada tendo na 
devida consideração todas as 
circunstâncias relevantes do caso concreto 
e não deverá, em princípio, ser superior a 
dez anos. Neste contexto, deverá ter-se 
especialmente em conta o facto de o 
nacional de um país terceiro em causa já 
ter sido sujeito a mais do que uma decisão 
de regresso ou ordem de afastamento ou já 
ter entrado no território de um Estado-
Membro durante a proibição de entrada.
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Or. fr

Justificação

Esta alteração resulta da alteração 1, que visa implementar uma política migratória europeia 
mais equilibrada.

Alteração 244
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Se, durante os controlos de saída 
nas fronteiras externas, for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, poderá ser adequado impor 
uma proibição de entrada a fim de evitar 
uma futura reentrada e, por conseguinte, 
reduzir os riscos de imigração ilegal. 
Quando tal se justifique, na sequência de 
uma avaliação individual e em aplicação 
do princípio da proporcionalidade, a 
autoridade competente poderá impor uma 
proibição de entrada sem emitir uma 
decisão de regresso, a fim de evitar o 
adiamento da partida do nacional de país 
terceiro em causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora-sombra não percebe relevância desta alteração. Punir as pessoas que saiam 
voluntariamente da UE afigura-se contraproducente.  Esta alteração está relacionada com a 
alteração ao artigo 13.º.

Alteração 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Proposta de diretiva
Considerando 25



AM\1214327PT.docx 85/368 PE658.738v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(25) Se, durante os controlos de saída 
nas fronteiras externas, for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, poderá ser adequado impor 
uma proibição de entrada a fim de evitar 
uma futura reentrada e, por conseguinte, 
reduzir os riscos de imigração ilegal. 
Quando tal se justifique, na sequência de 
uma avaliação individual e em aplicação 
do princípio da proporcionalidade, a 
autoridade competente poderá impor uma 
proibição de entrada sem emitir uma 
decisão de regresso, a fim de evitar o 
adiamento da partida do nacional de país 
terceiro em causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma tal proibição de entrada à saída poderá comprometer a predisposição do nacional de 
país terceiro em situação irregular para partir voluntariamente. Este poderá, aliás, estar 
menos predisposto a partir se souber que existe um risco de proibição de entrada, com todas 
as consequências intrínsecas.

Alteração 246
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Se, durante os controlos de saída 
nas fronteiras externas, for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, poderá ser adequado impor 
uma proibição de entrada a fim de evitar 
uma futura reentrada e, por conseguinte, 
reduzir os riscos de imigração ilegal. 
Quando tal se justifique, na sequência de 
uma avaliação individual e em aplicação 
do princípio da proporcionalidade, a 
autoridade competente poderá impor uma 
proibição de entrada sem emitir uma 

(25) As proibições de entrada não 
poderão, em nenhuma circunstância, ser 
impostas apenas devido à situação 
irregular da pessoa.
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decisão de regresso, a fim de evitar o 
adiamento da partida do nacional de país 
terceiro em causa.

Or. en

Alteração 247
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Se, durante os controlos de saída 
nas fronteiras externas, for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, poderá ser adequado impor uma 
proibição de entrada a fim de evitar uma 
futura reentrada e, por conseguinte, reduzir 
os riscos de imigração ilegal. Quando tal 
se justifique, na sequência de uma 
avaliação individual e em aplicação do 
princípio da proporcionalidade, a 
autoridade competente poderá impor uma 
proibição de entrada sem emitir uma 
decisão de regresso, a fim de evitar o 
adiamento da partida do nacional de país 
terceiro em causa.

(25) Se, durante os controlos de saída 
nas fronteiras externas, for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, é necessário impor uma 
proibição de entrada a fim de evitar uma 
futura reentrada e, por conseguinte, reduzir 
os riscos de imigração ilegal. A autoridade 
competente impõe uma proibição de 
entrada sem emitir uma decisão de 
regresso, a fim de evitar o adiamento da 
partida do nacional de país terceiro em 
causa.

Or. fr

Alteração 248
Nadine Morano

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Se, durante os controlos de saída 
nas fronteiras externas, for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, poderá ser adequado impor uma 

(25) Se, durante os controlos de saída 
nas fronteiras externas, for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, poderá ser adequado impor uma 
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proibição de entrada a fim de evitar uma 
futura reentrada e, por conseguinte, reduzir 
os riscos de imigração ilegal. Quando tal se 
justifique, na sequência de uma avaliação 
individual e em aplicação do princípio da 
proporcionalidade, a autoridade 
competente poderá impor uma proibição de 
entrada sem emitir uma decisão de 
regresso, a fim de evitar o adiamento da 
partida do nacional de país terceiro em 
causa.

proibição de entrada a fim de evitar uma 
futura reentrada e, por conseguinte, reduzir 
os riscos de imigração ilegal. Quando tal se 
justifique, a autoridade competente poderá 
impor uma proibição de entrada sem emitir 
uma decisão de regresso, a fim de evitar o 
adiamento da partida do nacional de país 
terceiro em causa.

Or. fr

Alteração 249
Milan Uhrík

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Se, durante os controlos de saída 
nas fronteiras externas, for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, poderá ser adequado impor uma 
proibição de entrada a fim de evitar uma 
futura reentrada e, por conseguinte, reduzir 
os riscos de imigração ilegal. Quando tal se 
justifique, na sequência de uma avaliação 
individual e em aplicação do princípio da 
proporcionalidade, a autoridade 
competente poderá impor uma proibição de 
entrada sem emitir uma decisão de 
regresso, a fim de evitar o adiamento da 
partida do nacional de país terceiro em 
causa.

(25) Se, durante os controlos de saída 
nas fronteiras externas, for detetado um 
nacional de país terceiro em situação 
irregular, ser-lhe-á imposta uma proibição 
de entrada a fim de evitar uma futura 
reentrada e, por conseguinte, reduzir os 
riscos de imigração ilegal. Quando tal se 
justifique, na sequência de uma avaliação 
individual e em aplicação do princípio da 
proporcionalidade, a autoridade 
competente poderá impor uma proibição de 
entrada sem emitir uma decisão de 
regresso, a fim de evitar o adiamento da 
partida do nacional de país terceiro em 
causa.

Or. sk

Alteração 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) O recurso à detenção para efeitos 
de afastamento deverá ser sujeito ao 
princípio da proporcionalidade no que 
respeita aos meios utilizados e aos 
objetivos perseguidos. A detenção só se 
justifica para preparar o regresso ou para o 
processo de afastamento e se não for 
suficiente a aplicação de medidas coercivas 
menos severas.

(27) O recurso à detenção para efeitos 
de afastamento deverá ser uma medida de 
último recurso e estar sujeito ao princípio 
da proporcionalidade no que respeita aos 
meios utilizados e aos objetivos 
perseguidos. Devem ser executadas a 
título prioritário medidas de detenção 
alternativas. A detenção de menores não 
acompanhados ou de famílias com 
menores não deve ser possível. A detenção 
só se justifica para preparar o regresso ou 
para o processo de afastamento e se não for 
suficiente a aplicação de medidas coercivas 
menos severas.

Or. it

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está intrinsecamente ligada às alterações 
apresentadas nos considerandos 28, 29 e 30 e nos artigos 18.º, 19.º e 20.º da presente 
diretiva.

Alteração 251
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O recurso à detenção para efeitos 
de afastamento deverá ser sujeito ao 
princípio da proporcionalidade no que 
respeita aos meios utilizados e aos 
objetivos perseguidos. A detenção só se 
justifica para preparar o regresso ou para 
o processo de afastamento e se não for 
suficiente a aplicação de medidas 
coercivas menos severas.

(27) O recurso à detenção para efeitos 
de afastamento deverá ser sujeito ao 
princípio da proporcionalidade no que 
respeita aos meios utilizados e aos 
objetivos perseguidos. Não obstante, dada 
a situação de ilegalidade dos indivíduos 
afetados pelo regresso, o recurso à 
detenção deve ser sempre um instrumento 
à disposição dos Estados-Membros.

Or. fr
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Justificação

Esta modificação é necessária para assegurar a coerência com a modificação do artigo 18.º, 
n.º 5, e do artigo 22.º, n.º 7, segundo parágrafo.

Alteração 252
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O recurso à detenção para efeitos 
de afastamento deverá ser sujeito ao 
princípio da proporcionalidade no que 
respeita aos meios utilizados e aos 
objetivos perseguidos. A detenção só se 
justifica para preparar o regresso ou para o 
processo de afastamento e se não for 
suficiente a aplicação de medidas coercivas 
menos severas.

(27) O recurso à detenção para efeitos 
de afastamento deverá ser limitado, 
utilizado apenas em último recurso e 
sujeito ao princípio da proporcionalidade 
no que respeita aos meios utilizados e aos 
objetivos perseguidos. A detenção só se 
justifica para preparar o regresso ou para o 
processo de afastamento e se não for 
suficiente a aplicação de medidas coercivas 
menos severas.

Or. en

Justificação

Alteração relacionada com o artigo 18.º. A detenção nunca deve ser automática, 
principalmente tendo em conta que foi demonstrado ser mais prejudicial e menos eficiente.

Alteração 253
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O recurso à detenção para efeitos 
de afastamento deverá ser sujeito ao 
princípio da proporcionalidade no que 
respeita aos meios utilizados e aos 
objetivos perseguidos. A detenção só se 
justifica para preparar o regresso ou para 
o processo de afastamento e se não for 

(27) A privação de liberdade deverá ser 
evitada, não devendo em caso algum ser 
aplicada em espaços fechados. Se um 
Estado-Membro decidir aplicar uma 
política de regresso, deverão ser sempre 
utilizadas alternativas à detenção, em 
particular modelos não privativos de 
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suficiente a aplicação de medidas 
coercivas menos severas.

liberdade baseados na inserção na 
comunidade.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao artigo 18.º, relativo à detenção, e ao considerando 28.

Alteração 254
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual 
de cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou 
para a segurança nacional.

(28) A fim de garantir que os Estados-
Membros que optem pela aplicação de 
uma política de regresso cumpram as 
salvaguardas em matéria de direitos 
fundamentais, a presente diretiva deve 
obrigar esses Estados-Membros a 
fornecerem alternativas à detenção e a 
estabelecerem fundamentos exaustivos e 
baseados nos direitos para a detenção 
excecional de um nacional de país terceiro 
enquanto parte de um procedimento de 
regresso e a excluírem sistematicamente a 
detenção em espaços fechados. A 
detenção não poderá, em nenhuma 
circunstância, ser imposta a pessoas 
vulneráveis. Dado que a detenção tem 
particular impacto negativo físico e 
psicológico para as crianças, quer não 
acompanhadas ou separadas, quer com as 
suas famílias, estas não devem ser detidas, 
como não devem ser detidos os seus pais e 
os cuidadores habituais que acompanham 
a criança. A detenção nunca serve o 
interesse superior da criança.

Or. en
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Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 27 e 40 e ao artigo 18.º.

Alteração 255
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional.

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional. As crianças, quer 
não acompanhadas ou separadas, quer 
com as suas famílias, não podem ser 
detidas e os Estados-Membros devem 
fornecer alternativas adequadas à 
detenção, em conformidade com a 
Declaração de Nova Iorque sobre os 
Refugiados e os Migrantes, de 19 de 
setembro de 2016.

Or. en

Alteração 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
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a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional.

a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional, em particular se 
pertencer a redes terroristas ou de crime 
grave. Tal deve aplicar-se igualmente aos 
menores com idade entre 16 e 18 anos que 
tenham cometido repetidamente infrações 
penais demonstrando, assim, que recusam 
cumprir a lei.

Or. en

Alteração 257
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou 
para a segurança nacional.

(28) Poderá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento.

Or. en

Justificação

A imposição da detenção não deve tornar-se obrigatória para os Estados-Membros, embora 
deva ser possível fazê-lo. Uma vez que é prejudicial, em termos financeiros e de direitos 
fundamentais, não apenas para os Estados-Membros como também para o nacional de país 
terceiro, o recurso à detenção não deve ser a opção predefinida. O novo fundamento 
apresentado pela Comissão não é suficientemente específico e pode ser adequadamente 
abordado no âmbito do atual direito penal e administrativo.

Alteração 258
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa
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Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou 
entravar a preparação do regresso ou o 
processo de afastamento, ou se o nacional 
de país terceiro em causa constituir uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional.

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga ou se o 
nacional de país terceiro em causa 
constituir uma ameaça para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

Or. en

Justificação

Segundo algumas ONG e organizações internacionais, não está, de forma alguma, 
comprovada uma correlação entre períodos de detenção mais longos e taxas mais elevadas 
de regressos efetivos. A presente alteração está ligada ao artigo 18.º.

Alteração 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional.

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga na 
aceção da presente diretiva ou se o 
nacional de país terceiro constituir uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional.

Or. it

Alteração 260
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Nadine Morano

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual de 
cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional.

(28) Deverá ser sempre imposta a 
detenção, sob reserva de uma apreciação 
individual de cada caso, se existir risco de 
fuga, se o nacional de país terceiro evitar 
ou entravar a preparação do regresso ou o 
processo de afastamento, ou se o nacional 
de país terceiro em causa constituir uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional.

Or. fr

Alteração 261
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual 
de cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional.

(28) Deverá ser imposta a detenção se 
existir risco de fuga, se o nacional de país 
terceiro não cooperar em todas as fases do 
processo de afastamento, se evitar ou 
entravar a preparação do regresso ou o 
processo de afastamento, ou se o nacional 
de país terceiro em causa constituir uma 
ameaça para a ordem ou segurança pública 
ou para a segurança nacional.

Or. fr

Justificação

A ausência de fronteiras nacionais no interior do espaço Schengen torna necessária a 
detenção obrigatória dos nacionais de países terceiros que não cooperem totalmente, a fim 
de evitar movimentos secundários não autorizados para outros Estados-Membros e de 
promover a eficácia das decisões de regresso. Trata-se, além disso, de uma medida de 
dissuasão que visa desencorajar os candidatos à imigração clandestina, que sabem que serão 
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sistematicamente detidos.

Alteração 262
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deverá ser imposta a detenção, na 
sequência de uma apreciação individual 
de cada caso, se existir risco de fuga, se o 
nacional de país terceiro evitar ou entravar 
a preparação do regresso ou o processo de 
afastamento, ou se o nacional de país 
terceiro em causa constituir uma ameaça 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional.

(28) A detenção deve ser a opção 
predefinida, especialmente se existir risco 
de fuga, se o nacional de país terceiro 
evitar ou entravar a preparação do regresso 
ou o processo de afastamento, ou se o 
nacional de país terceiro em causa 
constituir uma ameaça para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

Or. nl

Justificação

A detenção deve ser a regra, e essa regra deve aplicar-se especialmente nos casos em que o 
requerente se revele pouco cooperante.

Alteração 263
Nadine Morano

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Na ótica da luta contra o tráfico e 
o reconhecimento fraudulento de 
crianças, quando o direito nacional prevê 
a detenção dos menores, o interesse 
superior da criança não basta, por si só, 
para justificar a não detenção, quer da 
própria criança, da sua família ou do seu 
círculo de pessoas próximas.

Or. fr
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Alteração 264
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para 
assegurar a execução do regresso, deverá 
ser estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e seis meses, o qual 
poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso, sem prejuízo 
das salvaguardas estabelecidas que 
garantam que a detenção só é aplicada 
quando necessário e proporcional e 
enquanto estiver em curso o procedimento 
de afastamento.

(29) Dado que a detenção pode ser 
ordenada por uma autoridade 
administrativa ou judicial e apenas pode 
ser justificada pela existência de um risco 
de fuga comprovado na sequência de uma 
apreciação individual, devem ser 
realizados, num prazo razoável, controlos 
jurisdicionais periódicos da necessidade e 
da proporcionalidade da detenção de um 
nacional de um país terceiro. O período 
máximo de detenção deve ser de duas 
semanas, o qual poderá ser prolongado, 
não mais de uma vez, por um novo 
período de até duas semanas, caso tal se 
afigure necessário e proporcionado, para 
completar com êxito os procedimentos de 
regresso, sem prejuízo das salvaguardas 
estabelecidas que garantam que a detenção 
seja baseada nos direitos e não arbitrária.

Or. en

Alteração 265
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para 
assegurar a execução do regresso, deverá 
ser estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e seis meses, o qual 

(29) Deverá ser estabelecido um período 
máximo de detenção de três meses, a fim 
de conceder tempo suficiente para 
completar com êxito os procedimentos de 
regresso, sem prejuízo das salvaguardas 
estabelecidas que garantam que a detenção 
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poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso, sem prejuízo 
das salvaguardas estabelecidas que 
garantam que a detenção só é aplicada 
quando necessário e proporcional e 
enquanto estiver em curso o procedimento 
de afastamento.

só é aplicada quando necessário e 
proporcional e enquanto estiver em curso o 
procedimento de afastamento. Este período 
só poderá ser prolongado duas vezes, por 
mais três meses de cada vez e sempre após 
um controlo jurisdicional, apenas nos 
casos em que, independentemente de 
todos os esforços razoáveis das 
autoridades dos Estados-Membros, se 
preveja que a operação de afastamento 
dure mais tempo devido à falta de 
cooperação do nacional de país terceiro 
em causa.

Or. en

Justificação

Conforme demonstrado por várias fontes, entre as quais a avaliação de impacto do PE, os 
períodos de detenção cada vez mais longos não surtem grandes efeitos no que respeita à 
concretização efetiva dos regressos. Atendendo aos sérios riscos de violação dos direitos 
humanos, pode ser imposta uma detenção prolongada, mas apenas se for acompanhado de 
um controlo jurisdicional contínuo.

Alteração 266
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para assegurar 
a execução do regresso, deverá ser 
estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e seis meses, o qual 
poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso, sem 
prejuízo das salvaguardas estabelecidas 
que garantam que a detenção só é 
aplicada quando necessário e 
proporcional e enquanto estiver em curso 
o procedimento de afastamento.

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para assegurar 
a execução do regresso, deverá ser 
estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e seis meses, o qual 
poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso.
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Or. fr

Justificação

Esta modificação é necessária para assegurar a coerência com a modificação do artigo 18.º, 
n.º 5, e do artigo 22.º, n.º 7, segundo parágrafo.

Alteração 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para assegurar 
a execução do regresso, deverá ser 
estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e seis meses, o qual 
poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso, sem prejuízo 
das salvaguardas estabelecidas que 
garantam que a detenção só é aplicada 
quando necessário e proporcional e 
enquanto estiver em curso o procedimento 
de afastamento.

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para assegurar 
a execução do regresso, deverá ser 
estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e seis meses, o qual 
poderá ser prolongado uma só vez por um 
período máximo de mais seis meses, a fim 
de conceder tempo suficiente para 
completar com êxito os procedimentos de 
regresso, sem prejuízo das salvaguardas 
estabelecidas que garantam que a detenção 
só é aplicada quando necessário e 
proporcional e enquanto estiver em curso o 
procedimento de afastamento.

Or. it

Alteração 268
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para 
assegurar a execução do regresso, deverá 
ser estabelecido um período máximo de 

(29) O período máximo de detenção 
deve ser de dois meses, o qual poderá ser 
prolongado, não mais de duas vezes, 
correspondendo a um período máximo de 
seis meses, a fim de conceder tempo 
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detenção entre três e seis meses, o qual 
poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso, sem prejuízo 
das salvaguardas estabelecidas que 
garantam que a detenção só é aplicada 
quando necessário e proporcional e 
enquanto estiver em curso o procedimento 
de afastamento.

suficiente para completar com êxito os 
procedimentos de regresso, sem prejuízo 
das salvaguardas estabelecidas que 
garantam que a detenção só é aplicada 
quando necessário e proporcional e 
enquanto estiver em curso o procedimento 
de afastamento.

Or. en

Justificação

Segundo algumas ONG e organizações internacionais, não está, de forma alguma, 
comprovada uma correlação entre períodos de detenção mais longos e taxas mais elevadas 
de regressos efetivos. A presente alteração está ligada ao artigo 18.º.

Alteração 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para assegurar 
a execução do regresso, deverá ser 
estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e seis meses, o qual 
poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso, sem prejuízo 
das salvaguardas estabelecidas que 
garantam que a detenção só é aplicada 
quando necessário e proporcional e 
enquanto estiver em curso o procedimento 
de afastamento.

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para assegurar 
a execução do regresso, deverá ser 
estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e doze meses, o qual 
poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso, sem prejuízo 
das salvaguardas estabelecidas que 
garantam que a detenção só é aplicada 
quando necessário e proporcional e 
enquanto estiver em curso o procedimento 
de afastamento.

Or. en

Alteração 270
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para assegurar 
a execução do regresso, deverá ser 
estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e seis meses, o qual 
poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso, sem prejuízo 
das salvaguardas estabelecidas que 
garantam que a detenção só é aplicada 
quando necessário e proporcional e 
enquanto estiver em curso o procedimento 
de afastamento.

(29) Dado que, em alguns Estados-
Membros, os períodos máximos de 
detenção não são suficientes para assegurar 
a execução do regresso, deverá ser 
estabelecido um período máximo de 
detenção entre três e doze meses, o qual 
poderá ser prolongado, a fim de conceder 
tempo suficiente para completar com êxito 
os procedimentos de regresso, sem prejuízo 
das salvaguardas estabelecidas que 
garantam que a detenção só é aplicada 
quando necessário e proporcional e 
enquanto estiver em curso o procedimento 
de afastamento.

Or. fr

Alteração 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Se a ordem de detenção de um 
nacional de um país terceiro tiver sido 
emitida no âmbito de um procedimento 
administrativo, o tribunal responsável por 
avaliar a legalidade dessa decisão pode ter 
em conta todos os factos, elementos de 
prova e observações pertinentes que 
possam ser apresentados pelas partes a 
esse tribunal.

Or. fr

Alteração 272
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A presente diretiva não deverá 
obstar a que os Estados-Membros 
estabeleçam sanções, penais ou de outra 
natureza, incluindo penas de prisão, 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas, em 
relação às infrações às regras de 
migração, desde que essas sanções sejam 
compatíveis com os objetivos da presente 
diretiva, não comprometam a aplicação 
da mesma e respeitem plenamente os 
direitos fundamentais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração não se enquadra no âmbito de aplicação.

Alteração 273
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A presente diretiva não deverá 
obstar a que os Estados-Membros 
estabeleçam sanções, penais ou de outra 
natureza, incluindo penas de prisão, 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas, em 
relação às infrações às regras de 
migração, desde que essas sanções sejam 
compatíveis com os objetivos da presente 
diretiva, não comprometam a aplicação 
da mesma e respeitem plenamente os 
direitos fundamentais.

Suprimido

Or. en
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Alteração 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A presente diretiva não deverá 
obstar a que os Estados-Membros 
estabeleçam sanções, penais ou de outra 
natureza, incluindo penas de prisão, 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas, em 
relação às infrações às regras de 
migração, desde que essas sanções sejam 
compatíveis com os objetivos da presente 
diretiva, não comprometam a aplicação 
da mesma e respeitem plenamente os 
direitos fundamentais.

Suprimido

Or. it

Alteração 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A presente diretiva não deverá 
obstar a que os Estados-Membros 
estabeleçam sanções, penais ou de outra 
natureza, incluindo penas de prisão, 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas, em 
relação às infrações às regras de migração, 
desde que essas sanções sejam compatíveis 
com os objetivos da presente diretiva, não 
comprometam a aplicação da mesma e 
respeitem plenamente os direitos 
fundamentais.

(30) A presente diretiva incentiva os 
Estados-Membros a estabelecerem 
sanções, penais ou de outra natureza, 
incluindo penas de prisão, efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas, em relação 
às infrações às regras de migração, em 
particular no caso de terroristas 
condenados, de pessoas envolvidas no 
crime organizado e de pessoas que 
tenham cometido crimes graves, tais como 
violação, desde que essas sanções sejam 
compatíveis com os objetivos da presente 
diretiva, não comprometam a aplicação da 
mesma e respeitem plenamente os direitos 
fundamentais.

Or. en
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Alteração 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A presente diretiva não deverá 
obstar a que os Estados-Membros 
estabeleçam sanções, penais ou de outra 
natureza, incluindo penas de prisão, 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas, em 
relação às infrações às regras de migração, 
desde que essas sanções sejam compatíveis 
com os objetivos da presente diretiva, não 
comprometam a aplicação da mesma e 
respeitem plenamente os direitos 
fundamentais.

(30) A presente diretiva não tem como 
consequência obstar a que os Estados-
Membros estabeleçam sanções, penais ou 
de outra natureza, incluindo sanções 
pecuniárias e penas de prisão, efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas, em relação 
às infrações às regras de migração, desde 
que essas sanções sejam compatíveis com 
os objetivos da presente diretiva, não 
comprometam a aplicação da mesma e 
respeitem plenamente os direitos 
fundamentais.

Or. fr

Alteração 277
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Os nacionais de países terceiros 
detidos deverão ser tratados de forma 
humana e digna, no respeito dos seus 
direitos fundamentais e nos termos do 
direito internacional e do direito nacional. 
Sem prejuízo da detenção inicial pelas 
entidades competentes para a aplicação da 
lei, que se rege pelo direito nacional, a 
detenção deverá, por norma, ser executada 
em centros de detenção especializados.

(31) Os nacionais de países terceiros 
deverão ser tratados de forma humana e 
digna, no respeito dos seus direitos 
fundamentais e nos termos do direito 
internacional e do direito nacional. Sem 
prejuízo da detenção inicial pelas entidades 
competentes para a aplicação da lei, que se 
rege pelo direito nacional, os nacionais de 
países terceiros detetados em situação 
irregular devem, por norma, ser acolhidos 
num centro de acolhimento aberto 
enquanto os Estados-Membros avaliam a 
possibilidade de regularizar a sua 
situação com base nos laços existentes 
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com o Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a uma 
alteração proposta ao considerando 4.

Alteração 278
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Os nacionais de países terceiros 
detidos deverão ser tratados de forma 
humana e digna, no respeito dos seus 
direitos fundamentais e nos termos do 
direito internacional e do direito nacional. 
Sem prejuízo da detenção inicial pelas 
entidades competentes para a aplicação da 
lei, que se rege pelo direito nacional, a 
detenção deverá, por norma, ser executada 
em centros de detenção especializados.

(31) Os nacionais de países terceiros 
detidos deverão ser tratados de forma 
equitativamente humana e digna em todos 
os Estados-Membros da UE, no respeito 
dos seus direitos fundamentais e nos 
termos do direito internacional e do direito 
nacional. Sem prejuízo da detenção inicial 
pelas entidades competentes para a 
aplicação da lei, que se rege pelo direito 
nacional, a detenção deverá, por norma, ser 
executada em centros de detenção 
especializados.

Or. ro

Alteração 279
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Os direitos da criança aplicam-se 
tanto a crianças não acompanhadas ou 
separadas como a crianças no seio de 
famílias. No caso de famílias, os Estados-
Membros devem respeitar e proteger os 
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direitos de cada criança no seio da sua 
família e o seu direito à vida privada e 
familiar, devendo igualmente considerar 
plenamente a segurança da criança no 
seio da sua família. Deverão ser 
providenciados cuidados e alojamento 
adequados, de modo a permitir que as 
crianças e as suas famílias vivam juntas 
em comunidades. As crianças não devem 
ser separadas dos seus pais. De acordo 
com os princípios da unidade familiar e 
do interesse superior da criança, as 
famílias devem permanecer juntas, salvo 
se a segurança da criança estiver em 
risco. Nunca deverá ocorrer o regresso 
forçado de crianças. Deve ser facultada às 
crianças e às famílias documentação que 
indique que são objeto de um 
procedimento em curso e que não podem 
ser objeto de detenção. Deve ser garantido 
às crianças e aos seus pais o acesso à 
educação, aos cuidados de saúde e a 
outros serviços.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40. Esta alteração está também estreitamente ligada a 
alterações propostas ao artigo 12.º, relativo ao regresso e afastamento de menores, e ao 
artigo 20.º, relativo à detenção de menores e das suas famílias.

Alteração 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Tendo em conta que os nacionais 
de países terceiros detidos para efeitos de 
afastamento não são detidos por suspeita 
de participação em atividades criminosas, 
nem foram condenados em ação penal, 
não deverão ser alojados em conjunto 
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com os presos de delito comum. Esta 
separação pode também ser assegurada 
através do alojamento dos nacionais de 
países terceiros em partes específicas dos 
estabelecimentos prisionais usadas 
somente para esse efeito.

Or. fr

Justificação

Esta alteração resulta do considerando (4) e permite insistir no caráter específico dos 
nacionais de países terceiros em situação irregular. Está, além disso, estreitamente ligada ao 
artigo 19.º, n.º 1.

Alteração 281
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A obrigação imposta aos Estados-
Membros de respeitar e proteger os 
direitos das crianças e das famílias poderá 
igualmente incluir a opção de reunir as 
crianças com os seus progenitores ou 
vice-versa nos países terceiros.

Or. en

Alteração 282
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) Deve ser designado para assistir as 
crianças não acompanhadas e separadas 
um tutor independente e qualificado, com 
os conhecimentos e a formação 
adequados para assegurar que o interesse 
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superior da criança seja tido em plena 
consideração. Para o efeito, o tutor deve 
ser envolvido no procedimento, com vista 
a encontrar uma solução duradoura para 
a criança que tenha em conta o seu 
interesse superior.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40. Esta alteração está igualmente estreitamente ligada a 
alterações propostas ao artigo 12.º, relativo ao regresso e afastamento de menores, e ao 
artigo 20.º, relativo à detenção de menores e das suas famílias.

Alteração 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Sem prejuízo da possibilidade de 
os Estados-Membros não aplicarem a 
presente diretiva no que diz respeito aos 
casos referidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea 
a), sempre que for aplicado um 
procedimento de fronteira em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º …/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo], deverá seguir-se um procedimento 
de fronteira específico para o regresso dos 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular cujo pedido de proteção 
internacional ao abrigo do referido 
procedimento fronteiriço de asilo tenha 
sido indeferido, a fim de assegurar a 
complementaridade direta entre os 
procedimentos fronteiriços de asilo e de 
regresso e evitar lacunas entre os mesmos. 
É necessário estabelecer regras 
específicas para esses casos, que 
garantam a coerência e a sinergia entre 
os dois procedimentos e preservem a 
integridade e a eficácia de todo o 

Suprimido
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processo.

Or. it

Alteração 284
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Sem prejuízo da possibilidade de 
os Estados-Membros não aplicarem a 
presente diretiva no que diz respeito aos 
casos referidos no artigo 2.º, n.º 2, 
alínea a), sempre que for aplicado um 
procedimento de fronteira em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º …/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo], deverá seguir-se um procedimento 
de fronteira específico para o regresso dos 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular cujo pedido de proteção 
internacional ao abrigo do referido 
procedimento fronteiriço de asilo tenha 
sido indeferido, a fim de assegurar a 
complementaridade direta entre os 
procedimentos fronteiriços de asilo e de 
regresso e evitar lacunas entre os mesmos. 
É necessário estabelecer regras 
específicas para esses casos, que 
garantam a coerência e a sinergia entre 
os dois procedimentos e preservem a 
integridade e a eficácia de todo o 
processo.

Suprimido

Or. en

Alteração 285
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Considerando 32
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Texto da Comissão Alteração

(32) Sem prejuízo da possibilidade de 
os Estados-Membros não aplicarem a 
presente diretiva no que diz respeito aos 
casos referidos no artigo 2.º, n.º 2, 
alínea a), sempre que for aplicado um 
procedimento de fronteira em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º …/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo], deverá seguir-se um procedimento 
de fronteira específico para o regresso dos 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular cujo pedido de proteção 
internacional ao abrigo do referido 
procedimento fronteiriço de asilo tenha 
sido indeferido, a fim de assegurar a 
complementaridade direta entre os 
procedimentos fronteiriços de asilo e de 
regresso e evitar lacunas entre os mesmos. 
É necessário estabelecer regras 
específicas para esses casos, que 
garantam a coerência e a sinergia entre 
os dois procedimentos e preservem a 
integridade e a eficácia de todo o 
processo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com a supressão proposta do artigo 22.º, o procedimento de fronteira, 
conforme proposto pela Comissão na presente reformulação, não pode ser adequadamente 
regulamentado neste ato sem ter em conta o Regulamento Procedimentos de Asilo. Além 
disso, o procedimento de fronteira, tal como proposto, prevê direitos limitados e pode pôr em 
causa as garantias atuais previstas na diretiva.

Alteração 286
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Sem prejuízo da possibilidade de Suprimido
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os Estados-Membros não aplicarem a 
presente diretiva no que diz respeito aos 
casos referidos no artigo 2.º, n.º 2, 
alínea a), sempre que for aplicado um 
procedimento de fronteira em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º …/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo], deverá seguir-se um procedimento 
de fronteira específico para o regresso dos 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular cujo pedido de proteção 
internacional ao abrigo do referido 
procedimento fronteiriço de asilo tenha 
sido indeferido, a fim de assegurar a 
complementaridade direta entre os 
procedimentos fronteiriços de asilo e de 
regresso e evitar lacunas entre os mesmos. 
É necessário estabelecer regras 
específicas para esses casos, que 
garantam a coerência e a sinergia entre 
os dois procedimentos e preservem a 
integridade e a eficácia de todo o 
processo.

Or. en

Justificação

É necessário garantir um enquadramento homogéneo. A clareza e a coerência são os 
melhores instrumentos para evitar violações dos direitos humanos. O regime paralelo 
definido no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), não se coaduna com essa abordagem. Além disso, esta 
alteração está relacionada com o artigo 22.º e, na falta de uma decisão sobre esta matéria no 
âmbito do Regulamento Procedimento de Asilo que codifique todas as disposições relativas 
ao procedimento de fronteira e, concretamente, às garantias, afigura-se praticamente 
impossível alterar o artigo 22.º sem gerar um risco de violação de direitos fundamentais.

Alteração 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Sem prejuízo da possibilidade de os 
Estados-Membros não aplicarem a presente 
diretiva no que diz respeito aos casos 

(32) Sem prejuízo da possibilidade de os 
Estados-Membros não aplicarem a presente 
diretiva no que diz respeito aos casos 
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referidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), 
sempre que for aplicado um procedimento 
de fronteira em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º …/… [Regulamento 
Procedimento de Asilo], deverá seguir-se 
um procedimento de fronteira específico 
para o regresso dos nacionais de países 
terceiros em situação irregular cujo pedido 
de proteção internacional ao abrigo do 
referido procedimento fronteiriço de asilo 
tenha sido indeferido, a fim de assegurar a 
complementaridade direta entre os 
procedimentos fronteiriços de asilo e de 
regresso e evitar lacunas entre os mesmos. 
É necessário estabelecer regras específicas 
para esses casos, que garantam a coerência 
e a sinergia entre os dois procedimentos e 
preservem a integridade e a eficácia de 
todo o processo.

referidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), 
sempre que for aplicado um procedimento 
de fronteira em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º …/… [Regulamento 
Procedimento de Asilo], deverá seguir-se 
um procedimento de fronteira específico 
para o regresso dos nacionais de países 
terceiros em situação irregular cujo pedido 
de proteção internacional ao abrigo do 
referido procedimento fronteiriço de asilo 
tenha sido indeferido, a fim de assegurar a 
complementaridade direta entre os 
procedimentos fronteiriços de asilo e de 
regresso e evitar lacunas entre os mesmos. 
É necessário estabelecer regras específicas 
para esses casos, que garantam a coerência 
e a sinergia entre os dois procedimentos e 
preservem a integridade e a eficácia de 
todo o processo. Os Estados-Membros 
deverão poder contar com financiamento 
adequado da União para realizar as 
atividades necessárias no contexto do 
procedimento de fronteira.

Or. fr

Alteração 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar o regresso 
efetivo no contexto do procedimento de 
fronteira, não deverá ser concedido um 
prazo para a partida voluntária. No 
entanto, deverá ser concedido um prazo 
para a partida voluntária aos nacionais de 
países terceiros que sejam titulares de um 
documento de viagem válido e cooperem 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, 
a fim de evitar a fuga, os nacionais de 
países terceiros deverão entregar o 

Suprimido
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documento de viagem à autoridade 
competente até à sua partida.

Or. it

Alteração 289
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar o regresso 
efetivo no contexto do procedimento de 
fronteira, não deverá ser concedido um 
prazo para a partida voluntária. No 
entanto, deverá ser concedido um prazo 
para a partida voluntária aos nacionais de 
países terceiros que sejam titulares de um 
documento de viagem válido e cooperem 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, 
a fim de evitar a fuga, os nacionais de 
países terceiros deverão entregar o 
documento de viagem à autoridade 
competente até à sua partida.

Suprimido

Or. en

Alteração 290
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar o regresso 
efetivo no contexto do procedimento de 
fronteira, não deverá ser concedido um 
prazo para a partida voluntária. No 
entanto, deverá ser concedido um prazo 

Suprimido
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para a partida voluntária aos nacionais de 
países terceiros que sejam titulares de um 
documento de viagem válido e cooperem 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, 
a fim de evitar a fuga, os nacionais de 
países terceiros deverão entregar o 
documento de viagem à autoridade 
competente até à sua partida.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a supressão proposta do artigo 22.º, o procedimento de fronteira, 
conforme proposto pela Comissão na presente reformulação, não pode ser adequadamente 
regulamentado neste ato sem ter em conta o Regulamento Procedimentos de Asilo. Além 
disso, o procedimento de fronteira, tal como proposto, prevê direitos limitados e pode pôr em 
causa as garantias atuais previstas na diretiva.

Alteração 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar o regresso 
efetivo no contexto do procedimento de 
fronteira, não deverá ser concedido um 
prazo para a partida voluntária. No 
entanto, deverá ser concedido um prazo 
para a partida voluntária aos nacionais de 
países terceiros que sejam titulares de um 
documento de viagem válido e cooperem 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, a 
fim de evitar a fuga, os nacionais de países 
terceiros deverão entregar o documento de 
viagem à autoridade competente até à sua 
partida.

(33) Deverá ser concedido um prazo 
para a partida voluntária aos nacionais de 
países terceiros que sejam titulares de um 
documento de viagem válido e cooperem 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, a 
fim de evitar a fuga, os nacionais de países 
terceiros deverão entregar o documento de 
viagem à autoridade competente até à sua 
partida.

Or. en
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Alteração 292
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar o regresso 
efetivo no contexto do procedimento de 
fronteira, não deverá ser concedido um 
prazo para a partida voluntária. No 
entanto, deverá ser concedido um prazo 
para a partida voluntária aos nacionais de 
países terceiros que sejam titulares de um 
documento de viagem válido e cooperem 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, a 
fim de evitar a fuga, os nacionais de países 
terceiros deverão entregar o documento de 
viagem à autoridade competente até à sua 
partida.

(33) Em circunstâncias excecionais, 
poderá ser concedido um prazo para a 
partida voluntária aos nacionais de países 
terceiros que sejam titulares de um 
documento de viagem válido e cooperem 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, a 
fim de evitar a fuga, os nacionais de países 
terceiros deverão entregar o documento de 
viagem à autoridade competente até à sua 
partida.

Or. nl

Justificação

Atendendo ao fracasso total das atuais políticas de regresso voluntário, o regresso forçado 
deverá ser a opção predefinida.

Alteração 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar o regresso 
efetivo no contexto do procedimento de 
fronteira, não deverá ser concedido um 
prazo para a partida voluntária. No entanto, 
deverá ser concedido um prazo para a 
partida voluntária aos nacionais de países 
terceiros que sejam titulares de um 

(33) A fim de assegurar o regresso 
efetivo no contexto do procedimento de 
fronteira, este procedimento não deverá 
dar lugar à concessão de um prazo para a 
partida voluntária. No entanto, pode ser 
concedido um prazo para a partida 
voluntária aos nacionais de países terceiros 
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documento de viagem válido e cooperem 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, a 
fim de evitar a fuga, os nacionais de países 
terceiros deverão entregar o documento de 
viagem à autoridade competente até à sua 
partida.

que sejam titulares de um documento de 
viagem válido e cooperem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, a 
fim de evitar a fuga, os nacionais de países 
terceiros deverão entregar o documento de 
viagem à autoridade competente até à sua 
partida.

Or. fr

Alteração 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de assegurar o regresso 
efetivo no contexto do procedimento de 
fronteira, não deverá ser concedido um 
prazo para a partida voluntária. No entanto, 
deverá ser concedido um prazo para a 
partida voluntária aos nacionais de países 
terceiros que sejam titulares de um 
documento de viagem válido e cooperem 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Nesses casos, a 
fim de evitar a fuga, os nacionais de países 
terceiros deverão entregar o documento de 
viagem à autoridade competente até à sua 
partida.

(33) A fim de assegurar o regresso 
efetivo no contexto do procedimento de 
fronteira, não deverá ser concedido um 
prazo para a partida voluntária. No entanto, 
poderá ser concedido um prazo para a 
partida voluntária aos nacionais de países 
terceiros que sejam titulares de um 
documento de viagem válido e cooperem 
plenamente com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
todas as etapas dos procedimentos de 
regresso. Nesses casos, a fim de evitar a 
fuga, os nacionais de países terceiros 
deverão entregar o documento de viagem à 
autoridade competente até à sua partida.

Or. en

Alteração 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) Para acelerar o tratamento do 
caso, deverá ser concedido um prazo 
máximo para interpor recurso contra uma 
decisão de regresso emitida na sequência 
de uma decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional adotada 
ao abrigo do procedimento de fronteira e 
que se tenha tornado definitiva.

Suprimido

Or. it

Alteração 296
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para acelerar o tratamento do 
caso, deverá ser concedido um prazo 
máximo para interpor recurso contra uma 
decisão de regresso emitida na sequência 
de uma decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional adotada 
ao abrigo do procedimento de fronteira e 
que se tenha tornado definitiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com a supressão proposta do artigo 22.º, o procedimento de fronteira, 
conforme proposto pela Comissão na presente reformulação, não pode ser adequadamente 
regulamentado neste ato sem ter em conta o Regulamento Procedimentos de Asilo. Além 
disso, o procedimento de fronteira, tal como proposto, prevê direitos limitados e pode pôr em 
causa as garantias atuais previstas na diretiva.

Alteração 297
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
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Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para acelerar o tratamento do 
caso, deverá ser concedido um prazo 
máximo para interpor recurso contra uma 
decisão de regresso emitida na sequência 
de uma decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional adotada 
ao abrigo do procedimento de fronteira e 
que se tenha tornado definitiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 298
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para acelerar o tratamento do 
caso, deverá ser concedido um prazo 
máximo para interpor recurso contra uma 
decisão de regresso emitida na sequência 
de uma decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional adotada 
ao abrigo do procedimento de fronteira e 
que se tenha tornado definitiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com a supressão do artigo 22.º.

Alteração 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração
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(34) Para acelerar o tratamento do caso, 
deverá ser concedido um prazo máximo 
para interpor recurso contra uma decisão 
de regresso emitida na sequência de uma 
decisão de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional adotada ao abrigo 
do procedimento de fronteira e que se 
tenha tornado definitiva.

(34) Para acelerar o tratamento do caso e 
assegurar a sua eficácia, deverá ser 
concedido um prazo máximo para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso 
emitida na sequência de uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional adotada ao abrigo do 
procedimento de fronteira e que se tenha 
tornado definitiva.

Or. fr

Alteração 300
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para acelerar o tratamento do caso, 
deverá ser concedido um prazo máximo 
para interpor recurso contra uma decisão 
de regresso emitida na sequência de uma 
decisão de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional adotada ao abrigo 
do procedimento de fronteira e que se 
tenha tornado definitiva.

(34) Para acelerar o tratamento do caso, 
deverá ser concedido um prazo máximo 
para interpor recurso contra uma decisão 
de regresso, o mais tardar, em conjunto 
com uma decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional adotada 
ao abrigo do procedimento de fronteira.

Or. nl

Justificação

Deve manter-se apenas um recurso por ato administrativo, que inclui tanto uma decisão de 
regresso como uma decisão de indeferimento de um pedido de proteção internacional. A 
noção subjacente ao «caráter definitivo ou não de uma decisão» é supérfluo e gera confusão 
no âmbito do procedimento.

Alteração 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 35
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Texto da Comissão Alteração

(35) Um recurso contra uma decisão de 
regresso tomada no contexto do 
procedimento de fronteira deverá ter um 
efeito suspensivo automático nos casos em 
que exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão, em que se 
tenha verificado uma alteração 
significativa da situação do nacional de 
país terceiro em causa desde a adoção, no 
âmbito do procedimento fronteiriço de 
asilo, da decisão de indeferimento do 
pedido de proteção internacional, ou em 
que não tenha sido efetivamente exercido 
nenhum recurso judicial contra a decisão 
de indeferimento do pedido de proteção 
internacional adotada ao abrigo do 
procedimento fronteiriço de asilo.

Suprimido

Or. it

Alteração 302
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Um recurso contra uma decisão de 
regresso tomada no contexto do 
procedimento de fronteira deverá ter um 
efeito suspensivo automático nos casos em 
que exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão, em que se 
tenha verificado uma alteração 
significativa da situação do nacional de 
país terceiro em causa desde a adoção, no 
âmbito do procedimento fronteiriço de 
asilo, da decisão de indeferimento do 
pedido de proteção internacional, ou em 
que não tenha sido efetivamente exercido 
nenhum recurso judicial contra a decisão 
de indeferimento do pedido de proteção 
internacional adotada ao abrigo do 
procedimento fronteiriço de asilo.

Suprimido
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Or. nl

Justificação

Conforme referido anteriormente, a decisão de regresso e a decisão de indeferimento de um 
pedido devem fazer parte do mesmo ato administrativo. Este critério torna supérfluas as 
principais considerações do considerando em apreço. O princípio da não repulsão já foi 
suficientemente reafirmado no texto.

Alteração 303
Nadine Morano

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Um recurso contra uma decisão de 
regresso tomada no contexto do 
procedimento de fronteira deverá ter um 
efeito suspensivo automático nos casos em 
que exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão, em que se 
tenha verificado uma alteração 
significativa da situação do nacional de 
país terceiro em causa desde a adoção, no 
âmbito do procedimento fronteiriço de 
asilo, da decisão de indeferimento do 
pedido de proteção internacional, ou em 
que não tenha sido efetivamente exercido 
nenhum recurso judicial contra a decisão 
de indeferimento do pedido de proteção 
internacional adotada ao abrigo do 
procedimento fronteiriço de asilo.

Suprimido

Or. fr

Alteração 304
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração
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(35) Um recurso contra uma decisão de 
regresso tomada no contexto do 
procedimento de fronteira deverá ter um 
efeito suspensivo automático nos casos em 
que exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão, em que se 
tenha verificado uma alteração 
significativa da situação do nacional de 
país terceiro em causa desde a adoção, no 
âmbito do procedimento fronteiriço de 
asilo, da decisão de indeferimento do 
pedido de proteção internacional, ou em 
que não tenha sido efetivamente exercido 
nenhum recurso judicial contra a decisão 
de indeferimento do pedido de proteção 
internacional adotada ao abrigo do 
procedimento fronteiriço de asilo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com a supressão do artigo 22.º.

Alteração 305
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Um recurso contra uma decisão de 
regresso tomada no contexto do 
procedimento de fronteira deverá ter um 
efeito suspensivo automático nos casos em 
que exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão, em que se 
tenha verificado uma alteração 
significativa da situação do nacional de 
país terceiro em causa desde a adoção, no 
âmbito do procedimento fronteiriço de 
asilo, da decisão de indeferimento do 
pedido de proteção internacional, ou em 
que não tenha sido efetivamente exercido 
nenhum recurso judicial contra a decisão 
de indeferimento do pedido de proteção 

Suprimido
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internacional adotada ao abrigo do 
procedimento fronteiriço de asilo.

Or. en

Alteração 306
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Um recurso contra uma decisão de 
regresso tomada no contexto do 
procedimento de fronteira deverá ter um 
efeito suspensivo automático nos casos em 
que exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão, em que se 
tenha verificado uma alteração 
significativa da situação do nacional de 
país terceiro em causa desde a adoção, no 
âmbito do procedimento fronteiriço de 
asilo, da decisão de indeferimento do 
pedido de proteção internacional, ou em 
que não tenha sido efetivamente exercido 
nenhum recurso judicial contra a decisão 
de indeferimento do pedido de proteção 
internacional adotada ao abrigo do 
procedimento fronteiriço de asilo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com a supressão proposta do artigo 22.º, o procedimento de fronteira, 
conforme proposto pela Comissão na presente reformulação, não pode ser adequadamente 
regulamentado neste ato sem ter em conta o Regulamento Procedimentos de Asilo. Além 
disso, o procedimento de fronteira, tal como proposto, prevê direitos limitados e pode pôr em 
causa as garantias atuais previstas na diretiva.

Alteração 307
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod
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Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Um recurso contra uma decisão de 
regresso tomada no contexto do 
procedimento de fronteira deverá ter um 
efeito suspensivo automático nos casos em 
que exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão, em que se 
tenha verificado uma alteração 
significativa da situação do nacional de 
país terceiro em causa desde a adoção, no 
âmbito do procedimento fronteiriço de 
asilo, da decisão de indeferimento do 
pedido de proteção internacional, ou em 
que não tenha sido efetivamente exercido 
nenhum recurso judicial contra a decisão 
de indeferimento do pedido de proteção 
internacional adotada ao abrigo do 
procedimento fronteiriço de asilo.

(35) Um recurso contra uma decisão de 
regresso tomada no contexto do 
procedimento de fronteira não deverá ter 
um efeito suspensivo automático.

Or. fr

Alteração 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Afigura-se necessário e 
proporcionado assegurar que um 
nacional de país terceiro que já tenha sido 
detido durante a apreciação do seu pedido 
de proteção internacional no âmbito do 
procedimento fronteiriço de asilo possa 
ser mantido em detenção a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o 
processo de afastamento, uma vez 
indeferido o seu pedido. Para evitar que 
um nacional de país terceiro seja 
automaticamente libertado da detenção e 
autorizado a entrar no território do 

Suprimido
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Estado-Membro, apesar de lhe ter sido 
recusado o direito de permanência, é 
necessário estabelecer um período de 
tempo limitado para tentar executar a 
decisão de regresso emitida na fronteira. 
O nacional de país terceiro em causa 
poderá ser detido no contexto do 
procedimento de fronteira por um período 
máximo de quatro meses e desde que os 
procedimentos de afastamento estejam em 
curso e sejam executados com a devida 
diligência. Esse período de detenção não 
deverá prejudicar outros períodos de 
detenção previstos na presente diretiva. 
Se, até ao final do período acima referido, 
não tiver sido possível executar o 
regresso, o prolongamento da detenção do 
nacional de país terceiro poderá ser 
decretado ao abrigo de outra disposição 
da presente diretiva e pela duração nela 
prevista.

Or. it

Alteração 309
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Afigura-se necessário e 
proporcionado assegurar que um 
nacional de país terceiro que já tenha sido 
detido durante a apreciação do seu pedido 
de proteção internacional no âmbito do 
procedimento fronteiriço de asilo possa 
ser mantido em detenção a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o 
processo de afastamento, uma vez 
indeferido o seu pedido. Para evitar que 
um nacional de país terceiro seja 
automaticamente libertado da detenção e 
autorizado a entrar no território do 
Estado-Membro, apesar de lhe ter sido 
recusado o direito de permanência, é 

Suprimido
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necessário estabelecer um período de 
tempo limitado para tentar executar a 
decisão de regresso emitida na fronteira. 
O nacional de país terceiro em causa 
poderá ser detido no contexto do 
procedimento de fronteira por um período 
máximo de quatro meses e desde que os 
procedimentos de afastamento estejam em 
curso e sejam executados com a devida 
diligência. Esse período de detenção não 
deverá prejudicar outros períodos de 
detenção previstos na presente diretiva. 
Se, até ao final do período acima referido, 
não tiver sido possível executar o 
regresso, o prolongamento da detenção do 
nacional de país terceiro poderá ser 
decretado ao abrigo de outra disposição 
da presente diretiva e pela duração nela 
prevista.

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com a supressão do artigo 22.º.

Alteração 310
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Afigura-se necessário e 
proporcionado assegurar que um 
nacional de país terceiro que já tenha sido 
detido durante a apreciação do seu pedido 
de proteção internacional no âmbito do 
procedimento fronteiriço de asilo possa 
ser mantido em detenção a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o 
processo de afastamento, uma vez 
indeferido o seu pedido. Para evitar que 
um nacional de país terceiro seja 
automaticamente libertado da detenção e 
autorizado a entrar no território do 

Suprimido
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Estado-Membro, apesar de lhe ter sido 
recusado o direito de permanência, é 
necessário estabelecer um período de 
tempo limitado para tentar executar a 
decisão de regresso emitida na fronteira. 
O nacional de país terceiro em causa 
poderá ser detido no contexto do 
procedimento de fronteira por um período 
máximo de quatro meses e desde que os 
procedimentos de afastamento estejam em 
curso e sejam executados com a devida 
diligência. Esse período de detenção não 
deverá prejudicar outros períodos de 
detenção previstos na presente diretiva. 
Se, até ao final do período acima referido, 
não tiver sido possível executar o 
regresso, o prolongamento da detenção do 
nacional de país terceiro poderá ser 
decretado ao abrigo de outra disposição 
da presente diretiva e pela duração nela 
prevista.

Or. en

Alteração 311
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Afigura-se necessário e 
proporcionado assegurar que um 
nacional de país terceiro que já tenha sido 
detido durante a apreciação do seu pedido 
de proteção internacional no âmbito do 
procedimento fronteiriço de asilo possa 
ser mantido em detenção a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o 
processo de afastamento, uma vez 
indeferido o seu pedido. Para evitar que 
um nacional de país terceiro seja 
automaticamente libertado da detenção e 
autorizado a entrar no território do 
Estado-Membro, apesar de lhe ter sido 

Suprimido
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recusado o direito de permanência, é 
necessário estabelecer um período de 
tempo limitado para tentar executar a 
decisão de regresso emitida na fronteira. 
O nacional de país terceiro em causa 
poderá ser detido no contexto do 
procedimento de fronteira por um período 
máximo de quatro meses e desde que os 
procedimentos de afastamento estejam em 
curso e sejam executados com a devida 
diligência. Esse período de detenção não 
deverá prejudicar outros períodos de 
detenção previstos na presente diretiva. 
Se, até ao final do período acima referido, 
não tiver sido possível executar o 
regresso, o prolongamento da detenção do 
nacional de país terceiro poderá ser 
decretado ao abrigo de outra disposição 
da presente diretiva e pela duração nela 
prevista.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a supressão proposta do artigo 22.º, o procedimento de fronteira, 
conforme proposto pela Comissão na presente reformulação, não pode ser adequadamente 
regulamentado neste ato sem ter em conta o Regulamento Procedimentos de Asilo. Além 
disso, o procedimento de fronteira, tal como proposto, prevê direitos limitados e pode pôr em 
causa as garantias atuais previstas na diretiva.

Alteração 312
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os Estados-Membros deverão ter 
acesso rápido às informações sobre as 
decisões de regresso e proibições de 
entrada emitidas por outros Estados-
Membros. Este acesso deverá cumprir o 
disposto no Regulamento (UE) …/…14 
[Regulamento relativo à utilização do 
Sistema de Informação Schengen para 

Suprimido
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efeitos de regresso dos nacionais de países 
terceiros em situação irregular] e no 
Regulamento (CE) n.º 1987/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho15, 
inclusive para facilitar o reconhecimento 
mútuo dessas decisões entre as 
autoridades competentes, nos termos da 
Diretiva 2001/40/CE do Conselho16 e da 
Decisão 2004/191/CE do Conselho17.
_________________
14 [Regulamento relativo à utilização do 
Sistema de Informação Schengen para 
efeitos de regresso dos nacionais de países 
terceiros em situação irregular] (OJ 
L …).
15  Regulamento (CE) n.º 1987/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de dezembro de 2006, relativo ao 
estabelecimento, ao funcionamento e à 
utilização do Sistema de Informação de 
Schengen de segunda geração (SIS II) 
(JO L 381 de 28.12.2006, p. 4).
16 Diretiva 2001/40/CE do Conselho, de 28 
de maio de 2001, relativa ao 
reconhecimento mútuo de decisões de 
afastamento de nacionais de países 
terceiros (JO L 149 de 2.6.2001, p. 34).
17 Diretiva 2001/40/CE do Conselho, de 28 
de maio de 2001, relativa ao 
reconhecimento mútuo de decisões de 
afastamento de nacionais de países 
terceiros (JO L 149 de 2.6.2001, p. 34); 
Decisão 2004/191/CE do Conselho, de 23 
de fevereiro de 2004, que estabelece os 
critérios e as modalidades práticas da 
compensação dos desequilíbrios 
financeiros decorrentes da aplicação da 
Diretiva 2001/40/CE relativa ao 
reconhecimento mútuo de decisões de 
afastamento de nacionais de países 
terceiros (JO L 60 de 27.2.2004, p. 55).

Or. en
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Alteração 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) O reconhecimento mútuo das 
decisões de regresso poderá contribuir 
para assegurar uma execução mais eficaz 
dos regressos. Os Estados-Membros 
deverão recorrer a todos os meios de 
cooperação e de intercâmbio de 
informações disponíveis para o efeito. A 
Comissão deverá avaliar os atos jurídicos 
da União em matéria de regresso, com o 
objetivo de conseguir uma aplicação mais 
uniforme e coerente das decisões de 
regresso e reduzir encargos 
administrativos para as autoridades 
nacionais, nomeadamente através do 
reconhecimento mútuo das decisões de 
regresso, e deverá considerar a 
possibilidade de apresentar uma proposta 
legislativa nesse sentido. 

Or. fr

Alteração 314
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A criação de sistemas de gestão de 
regressos nos Estados-Membros contribui 
para a eficiência do procedimento de 
regresso. Cada sistema nacional deverá 
fornecer atempadamente informações 
sobre a identidade e a situação jurídica do 
nacional de país terceiro que sejam 
pertinentes para o controlo e o 
acompanhamento de casos individuais. 
Para que funcionem eficazmente e a fim 

Suprimido
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de reduzirem significativamente os 
encargos administrativos, esses sistemas 
nacionais de regresso deverão estar 
ligados ao Sistema de Informação 
Schengen para facilitar e acelerar a 
inserção de informações relacionadas 
com o regresso, bem como ao sistema 
central estabelecido pela Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento GEFC].

Or. en

Alteração 315
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A criação de sistemas de gestão de 
regressos nos Estados-Membros contribui 
para a eficiência do procedimento de 
regresso. Cada sistema nacional deverá 
fornecer atempadamente informações sobre 
a identidade e a situação jurídica do 
nacional de país terceiro que sejam 
pertinentes para o controlo e o 
acompanhamento de casos individuais. 
Para que funcionem eficazmente e a fim de 
reduzirem significativamente os encargos 
administrativos, esses sistemas nacionais 
de regresso deverão estar ligados ao 
Sistema de Informação Schengen para 
facilitar e acelerar a inserção de 
informações relacionadas com o regresso, 
bem como ao sistema central estabelecido 
pela Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento GEFC].

(38) A criação de sistemas de gestão de 
regressos nos Estados-Membros contribui 
para a eficiência do procedimento de 
regresso. Cada sistema nacional deverá 
fornecer atempadamente informações sobre 
a identidade e a situação jurídica do 
nacional de país terceiro que sejam 
pertinentes para o controlo e o 
acompanhamento de casos individuais. 
Para que funcionem eficazmente e a fim de 
reduzirem significativamente os encargos 
administrativos, esses sistemas nacionais 
de regresso deverão estar ligados ao 
Sistema de Informação Schengen, ao 
Eurodac e a todas as bases de dados que 
sirvam para a identificação dos nacionais 
de países terceiros, para facilitar e acelerar 
a inserção de informações relacionadas 
com o regresso, bem como ao sistema 
central estabelecido pela Agência Europeia 
da Guarda de Fronteiras e Costeira em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
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n.º …/… [Regulamento GEFC].

Or. fr

Alteração 316
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A criação de sistemas de gestão de 
regressos nos Estados-Membros contribui 
para a eficiência do procedimento de 
regresso. Cada sistema nacional deverá 
fornecer atempadamente informações sobre 
a identidade e a situação jurídica do 
nacional de país terceiro que sejam 
pertinentes para o controlo e o 
acompanhamento de casos individuais. 
Para que funcionem eficazmente e a fim de 
reduzirem significativamente os encargos 
administrativos, esses sistemas nacionais 
de regresso deverão estar ligados ao 
Sistema de Informação Schengen para 
facilitar e acelerar a inserção de 
informações relacionadas com o regresso, 
bem como ao sistema central estabelecido 
pela Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento GEFC].

(38) A criação de sistemas de gestão de 
regressos nos Estados-Membros contribui 
para a eficiência do procedimento de 
regresso. Cada sistema nacional deverá 
fornecer atempadamente informações sobre 
a identidade e a situação jurídica do 
nacional de país terceiro que sejam 
pertinentes para o controlo e o 
acompanhamento de casos individuais. 
Para que funcionem eficazmente e a fim de 
reduzirem significativamente os encargos 
administrativos, esses sistemas nacionais 
de regresso deverão estar ligados ao 
Sistema de Informação Schengen para 
facilitar e acelerar a inserção de 
informações relacionadas com o regresso, 
bem como ao sistema central estabelecido 
pela Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento GEFC], bem como aos 
outros sistemas de informação 
centralizados pertinentes.

Or. en

Alteração 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) A criação de sistemas de gestão de 
regressos nos Estados-Membros contribui 
para a eficiência do procedimento de 
regresso. Cada sistema nacional deverá 
fornecer atempadamente informações sobre 
a identidade e a situação jurídica do 
nacional de país terceiro que sejam 
pertinentes para o controlo e o 
acompanhamento de casos individuais. 
Para que funcionem eficazmente e a fim de 
reduzirem significativamente os encargos 
administrativos, esses sistemas nacionais 
de regresso deverão estar ligados ao 
Sistema de Informação Schengen para 
facilitar e acelerar a inserção de 
informações relacionadas com o regresso, 
bem como ao sistema central estabelecido 
pela Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento GEFC].

(38) A criação de sistemas de gestão de 
regressos nos Estados-Membros contribui 
para a eficiência do procedimento de 
regresso. Cada sistema nacional deverá 
fornecer atempadamente informações sobre 
a identidade e a situação jurídica do 
nacional de país terceiro que sejam 
exaustivas e pertinentes para o controlo e o 
acompanhamento de casos individuais. 
Para que funcionem eficazmente e a fim de 
reduzirem significativamente os encargos 
administrativos, esses sistemas nacionais 
de regresso deverão estar ligados ao 
Sistema de Informação Schengen para 
facilitar e acelerar a inserção de 
informações relacionadas com o regresso, 
bem como ao sistema central estabelecido 
pela Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento GEFC].

Or. fr

Alteração 318
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) Sempre que, na sequência de uma 
avaliação de interesse superior, ficar 
estabelecido que o regresso seria no 
interesse superior de uma criança, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
existem garantias específicas para o 
regresso de crianças separadas ou não 
acompanhadas regressarem a um país 
terceiro. No caso de a família ter sido 
localizada, os Estados-Membros devem 
assegurar que os intervenientes que se 
ocupam da proteção à infância avaliam, 
através de uma gestão de casos adequada, 
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se a reunificação familiar é do interesse 
superior da criança, se a família está 
disposta a receber a criança e tem 
condições para lhe assegurar cuidados 
adequados no imediato e tem em conta a 
opinião da criança e da família sobre a 
reunificação. A localização da família 
deve ser feita, exclusivamente, por pessoal 
qualificado e na sequência de uma 
avaliação de interesse superior, de modo a 
garantir que o restabelecimento do 
contacto é no interesse superior da 
criança. Nos casos em que a localização 
não seja bem-sucedida ou nos quais se 
considere que a reunificação familiar não 
serviria o interesse superior da criança, 
não deve proceder-se ao regresso.

Or. en

Justificação

Esta alteração está indissociavelmente ligada às alterações propostas aos considerandos 28 
e 40. A alteração está também estreitamente ligada às alterações dos artigos 12.º e 20.º.

Alteração 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) A legislação da UE em matéria de 
proteção de dados é aplicável a qualquer 
tratamento de dados pessoais nos sistemas 
de gestão dos regressos dos Estados-
Membros, incluindo a comunicação 
desses dados ao sistema central operado 
pela Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira. Os sistemas de 
gestão dos regressos devem respeitar 
princípios de legalidade, equidade e 
transparência, de limitação das 
finalidades, de minimização dos dados, de 
exatidão, de limitação do armazenamento, 
de integridade e confidencialidade e de 
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responsabilização do responsável pelo 
tratamento. Os sistemas nacionais de 
gestão dos regressos não deverão conter 
quaisquer informações obtidas durante a 
entrevista pessoal realizada com base no 
artigo 15.º da Diretiva 2013/32/UE 
(Diretiva Procedimentos de Asilo).

Or. en

Justificação

Os sistemas de gestão dos regressos devem respeitar a regulamentação europeia vigente em 
matéria de proteção de dados. A presente alteração está ligada ao artigo 14.º.

Alteração 320
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A aplicação da presente diretiva 
deverá ser acompanhada da cooperação 
entre as instituições implicadas em todas as 
etapas do procedimento de regresso e do 
intercâmbio e promoção das melhores 
práticas, designadamente ao ter em conta e 
ao atualizar regularmente o Manual do 
Regresso para fazer refletir a alterações 
políticas e jurídicas, as quais deverão 
constituir uma mais-valia europeia.

(39) A aplicação da presente diretiva 
deverá ser acompanhada da cooperação 
entre os Estados-Membros soberanos, da 
cooperação entre as instituições 
implicadas em todas as etapas do 
procedimento de regresso e do intercâmbio 
e promoção das melhores práticas, 
designadamente ao ter em conta e ao 
atualizar regularmente o Manual do 
Regresso para fazer refletir a alterações 
políticas e jurídicas.

Or. nl

Alteração 321
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração
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(40) A União presta apoio financeiro e 
operacional tendo em vista uma aplicação 
eficaz da presente diretiva. Os Estados-
Membros deverão tirar o máximo benefício 
possível dos instrumentos financeiros, dos 
programas e dos projetos da União no 
domínio do regresso, em especial ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento que cria o Fundo para o 
Asilo e a Migração], bem como da 
assistência operacional da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira nos termos do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento GEFC]. Esse apoio 
deverá ser utilizado, em especial, para a 
criação de sistemas de gestão de regressos 
e programas destinados a prestar 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie, para 
apoiar o regresso — e, se for caso disso, a 
reintegração — de nacionais de países 
terceiros em situação irregular.

(40) A União presta apoio financeiro e 
operacional tendo em vista uma aplicação 
eficaz, no respeito dos direitos 
fundamentais, da presente diretiva. Os 
Estados-Membros deverão tirar o máximo 
benefício possível dos instrumentos 
financeiros, dos programas e dos projetos 
da União no domínio do regresso, em 
especial ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º …/… [Regulamento que cria o Fundo 
para o Asilo e a Migração]. Esse apoio 
deverá ser utilizado, em especial, para a 
criação de programas adequados de gestão 
de casos, proteção de pessoas em 
situações vulneráveis, incluindo medidas 
destinadas a assegurar a proteção eficaz 
das crianças na migração, bem como das 
grávidas e das vítimas de tráfico, 
prestação de informações, assistência 
jurídica e interpretação, desenvolvimento 
e implementação de alternativas eficazes à 
detenção não privativas da liberdade e 
baseadas na participação, sistemas 
independentes de fiscalização dos 
regressos forçados e programas destinados 
a prestar assistência logística, financeira ou 
de outra natureza, material ou em espécie, 
para apoiar o regresso — e a reintegração 
— de nacionais de países terceiros em 
situação irregular.

Or. en

Alteração 322
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A União presta apoio financeiro e 
operacional tendo em vista uma aplicação 
eficaz da presente diretiva. Os Estados-
Membros deverão tirar o máximo benefício 
possível dos instrumentos financeiros, dos 

(40) A União presta apoio financeiro e 
operacional tendo em vista uma aplicação 
eficaz da presente diretiva. Os Estados-
Membros deverão tirar o máximo benefício 
possível dos instrumentos financeiros, dos 
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programas e dos projetos da União no 
domínio do regresso, em especial ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento que cria o Fundo para o 
Asilo e a Migração], bem como da 
assistência operacional da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira nos termos do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento GEFC]. Esse apoio 
deverá ser utilizado, em especial, para a 
criação de sistemas de gestão de regressos 
e programas destinados a prestar 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie, para 
apoiar o regresso — e, se for caso disso, a 
reintegração — de nacionais de países 
terceiros em situação irregular.

programas e dos projetos da União no 
domínio do regresso, em especial ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento que cria o Fundo para o 
Asilo e a Migração], bem como da 
assistência operacional da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira nos termos do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento GEFC]. Esse apoio 
deverá ser utilizado, em especial, para a 
criação de sistemas de gestão de regressos 
e programas destinados a prestar 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie, para 
apoiar o regresso, a reintegração e o 
acompanhamento pós-regresso de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular.

Or. en

Alteração 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A União presta apoio financeiro e 
operacional tendo em vista uma aplicação 
eficaz da presente diretiva. Os Estados-
Membros deverão tirar o máximo benefício 
possível dos instrumentos financeiros, dos 
programas e dos projetos da União no 
domínio do regresso, em especial ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento que cria o Fundo para o 
Asilo e a Migração], bem como da 
assistência operacional da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira nos termos do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento GEFC]. Esse apoio 
deverá ser utilizado, em especial, para a 
criação de sistemas de gestão de regressos 
e programas destinados a prestar 
assistência logística, financeira ou de outra 

(40) A União presta apoio financeiro e 
operacional tendo em vista uma aplicação 
eficaz da presente diretiva. Os Estados-
Membros deverão tirar o máximo benefício 
possível dos instrumentos financeiros, dos 
programas e dos projetos da União no 
domínio do regresso, em especial ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento que cria o Fundo para o 
Asilo e a Migração], bem como da 
assistência operacional da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira nos termos do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento GEFC]. Esse apoio 
deverá ser utilizado, em especial, para a 
criação de sistemas de gestão de regressos 
e programas destinados a prestar 
assistência logística, financeira ou de outra 
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natureza, material ou em espécie, para 
apoiar o regresso — e, se for caso disso, a 
reintegração — de nacionais de países 
terceiros em situação irregular.

natureza, material ou em espécie, para 
apoiar o regresso sustentável de nacionais 
de países terceiros em situação irregular.

Or. fr

Alteração 324
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A União presta apoio financeiro e 
operacional tendo em vista uma aplicação 
eficaz da presente diretiva. Os Estados-
Membros deverão tirar o máximo benefício 
possível dos instrumentos financeiros, dos 
programas e dos projetos da União no 
domínio do regresso, em especial ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento que cria o Fundo para o 
Asilo e a Migração], bem como da 
assistência operacional da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira nos termos do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento GEFC]. Esse apoio 
deverá ser utilizado, em especial, para a 
criação de sistemas de gestão de regressos 
e programas destinados a prestar 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie, para 
apoiar o regresso — e, se for caso disso, a 
reintegração — de nacionais de países 
terceiros em situação irregular.

(40) A União presta apoio financeiro e 
operacional tendo em vista uma aplicação 
eficaz da presente diretiva. Os Estados-
Membros deverão tirar o máximo benefício 
possível dos instrumentos financeiros, dos 
programas e dos projetos da União no 
domínio do regresso, em especial ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º …/… 
[Regulamento que cria o Fundo para o 
Asilo e a Migração], bem como da 
assistência operacional da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira nos termos do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento GEFC]. Esse apoio 
deverá ser utilizado, em especial, para a 
criação de sistemas de gestão de regressos 
e programas destinados a prestar 
assistência logística, financeira ou de outra 
natureza, material ou em espécie, para 
apoiar o regresso e a reintegração de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular.

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».
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Alteração 325
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, estabelecer 
normas comuns em matéria de regresso, 
afastamento, recurso a medidas coercivas, 
detenção e proibições de entrada, não 
pode ser suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros, e pode, pois, devido à 
sua dimensão e efeitos, ser melhor 
alcançado a nível da União, esta pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir aquele objetivo.

(41) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, estabelecer 
normas em matéria de regresso e 
afastamento baseadas nos direitos, não 
pode ser suficientemente realizado por 
todos os Estados-Membros, e pode, pois, 
devido à sua dimensão e efeitos, ser mais 
bem alcançado a nível da União, esta pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário e proporcionado para atingir 
aquele objetivo.

Or. en

Justificação

Esta alteração está inextricavelmente relacionada com as alterações ao considerando 4.

Alteração 326
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Os Estados-Membros deverão 
aplicar a presente diretiva sem qualquer 
discriminação em razão do sexo, raça, 
cor, etnia ou origem social, características 
genéticas, língua, religião ou crença, 
opiniões políticas ou outras, pertença a 
uma minoria nacional, riqueza, 

Suprimido
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nascimento, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

Or. nl

Justificação

Tal é especialmente válido quando o Estado-Membro que avalia um pedido de asilo deve ter 
em conta todos os fatores específicos do requerente suscetíveis de constituir um motivo de 
perseguição no país de origem. Por conseguinte, é impossível pedir aos Estados-Membros 
para não ter em conta características individuais. A proibição da discriminação emana das 
convenções internacionais em matéria de direitos humanos e não deve ser repetida no 
presente texto.

Alteração 327
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Em consonância com a Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança, de 1989, o «interesse superior da 
criança» deverá constituir uma 
consideração primordial dos Estados-
Membros na aplicação da presente diretiva. 
Em consonância com a Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais, o 
respeito pela vida familiar deverá ser 
também uma das considerações 
primordiais dos Estados-Membros na 
aplicação da presente diretiva.

(43) Em consonância com a Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança, de 1989, o «interesse superior da 
criança» deverá constituir uma 
consideração primordial dos Estados-
Membros na aplicação da presente diretiva. 
Em consonância com a Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais, o 
respeito pela vida familiar deverá ser 
também uma das considerações 
primordiais dos Estados-Membros na 
aplicação da presente diretiva. Contudo, 
não deve haver um aproveitamento destes 
direitos para contornar ou enfraquecer o 
sistema de asilo.

Or. nl

Justificação

Verifica-se atualmente casos em que os menores são usados pelas famílias para forçar um 
segundo pedido de asilo para a família, com base no direito à vida familiar. Este sistema 
deixa os menores à mercê de todos os perigos da viagem. Por conseguinte, uma aplicação 
rigorosa do direito ao asilo também é do interesse da criança, ao impedir que a sua 
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segurança seja posta em causa pelos progenitores. Esta alteração está ligada ao 
considerando 3, relativo à necessidade de alcançar um regresso eficaz, e ao considerando 4, 
relativo à soberania dos Estados-Membros.

Alteração 328
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo das obrigações decorrentes da 
Convenção de Genebra relativa ao Estatuto 
dos Refugiados, de 28 de Julho de 1951, 
com a redação que lhe foi dada pelo 
Protocolo de Nova Iorque, de 31 de 
Janeiro de 1967.

(44) A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo das obrigações decorrentes da 
Convenção de Genebra relativa ao Estatuto 
dos Refugiados, de 28 de julho de 1951, 
com a redação que lhe foi dada pelo 
Protocolo de Nova Iorque, de 31 de janeiro 
de 1967, da Convenção das Nações 
Unidas relativa ao Estatuto dos Apátridas, 
de 1954, da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, de 
1989, e da Convenção contra a Tortura e 
Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao considerando 4.

Alteração 329
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo das obrigações decorrentes da 
Convenção de Genebra relativa ao Estatuto 
dos Refugiados, de 28 de Julho de 1951, 

(44) A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo das obrigações decorrentes da 
Convenção de Genebra relativa ao Estatuto 
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com a redação que lhe foi dada pelo 
Protocolo de Nova Iorque, de 31 de 
Janeiro de 1967.

dos Refugiados, de 28 de julho de 1951.

Or. fr

Justificação

O Protocolo de Nova Iorque de 31 de janeiro de 1967 alarga, nomeadamente no artigo 1.º, 
n.º 2, a definição do estatuto de refugiado a um número de pessoas que se tornou 
absolutamente desproporcionado. Para reformar a política de asilo e de regresso da União 
Europeia a fim de a adaptar aos desafios atuais e futuros, é indispensável voltar atrás.

Alteração 330
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.

(45) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e na Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao considerando 4.

Alteração 331
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) O objetivo de executar eficazmente 
o regresso dos nacionais de países 
terceiros que não cumprem ou deixaram 

Suprimido
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de cumprir as condições de entrada, 
permanência ou residência nos Estados-
Membros, em conformidade com a 
presente diretiva, é um componente 
essencial dos amplos esforços para 
combater a migração irregular e 
representa uma importante razão de 
interesse público substancial.

Or. en

Alteração 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) O objetivo de executar eficazmente 
o regresso dos nacionais de países terceiros 
que não cumprem ou deixaram de cumprir 
as condições de entrada, permanência ou 
residência nos Estados-Membros, em 
conformidade com a presente diretiva, é 
um componente essencial dos amplos 
esforços para combater a migração 
irregular e representa uma importante 
razão de interesse público substancial.

(46) O objetivo de executar eficazmente 
o regresso dos nacionais de países terceiros 
que não cumprem ou deixaram de cumprir 
as condições de entrada, permanência ou 
residência nos Estados-Membros, em 
conformidade com a presente diretiva, é 
um componente essencial dos amplos 
esforços para combater a migração 
irregular e representa um importante 
elemento de uma abordagem global da 
migração que combine um controlo mais 
eficaz das fronteiras externas da União, o 
reforço da ação externa e a dimensão 
interna.

Or. it

Alteração 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) O objetivo de executar eficazmente (46) O objetivo de executar eficazmente 
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o regresso dos nacionais de países terceiros 
que não cumprem ou deixaram de cumprir 
as condições de entrada, permanência ou 
residência nos Estados-Membros, em 
conformidade com a presente diretiva, é 
um componente essencial dos amplos 
esforços para combater a migração 
irregular e representa uma importante 
razão de interesse público substancial.

o regresso dos nacionais de países terceiros 
que não cumprem ou deixaram de cumprir 
as condições de entrada, permanência ou 
residência nos Estados-Membros, em 
conformidade com a presente diretiva, é 
um dos componentes da política europeia 
em matéria de migração.

Or. en

Alteração 334
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) O objetivo de executar eficazmente 
o regresso dos nacionais de países terceiros 
que não cumprem ou deixaram de cumprir 
as condições de entrada, permanência ou 
residência nos Estados-Membros, em 
conformidade com a presente diretiva, é 
um componente essencial dos amplos 
esforços para combater a migração 
irregular e representa uma importante razão 
de interesse público substancial.

(46) O objetivo de executar eficazmente 
o regresso dos nacionais de países terceiros 
que não cumprem ou deixaram de cumprir 
as condições de entrada, permanência ou 
residência nos Estados-Membros, em 
conformidade com a presente diretiva, é 
um componente essencial dos amplos 
esforços para combater a migração 
irregular, assente no princípio da 
dissuasão, e representa uma importante 
razão de interesse público substancial.

Or. fr

Alteração 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) O objetivo de executar eficazmente 
o regresso dos nacionais de países terceiros 

(46) O objetivo de executar eficazmente 
o regresso dos nacionais de países terceiros 
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que não cumprem ou deixaram de cumprir 
as condições de entrada, permanência ou 
residência nos Estados-Membros, em 
conformidade com a presente diretiva, é 
um componente essencial dos amplos 
esforços para combater a migração 
irregular e representa uma importante 
razão de interesse público substancial.

que não cumprem ou deixaram de cumprir 
as condições de entrada, permanência ou 
residência nos Estados-Membros, em 
conformidade com a presente diretiva, é 
um componente essencial da política 
migratória da União e da luta contra a 
imigração ilegal. Representa uma 
importante razão de interesse público 
substancial.

Or. fr

Alteração 336
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As autoridades competentes em 
matéria de regresso dos Estados-Membros 
têm de tratar dados pessoais para garantir a 
correta aplicação dos procedimentos de 
regresso e a boa execução das decisões de 
regresso. Em muitos casos, os países 
terceiros de regresso não foram objeto de 
decisões de adequação adotadas pela 
Comissão ao abrigo do artigo 45.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18 ou do 
artigo 36.º da Diretiva (UE) 2016/680 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19, e 
não celebraram nem tencionam celebrar 
um acordo de readmissão com a União, 
nem preveem outras garantias adequadas, 
na aceção do artigo 46.º do Regulamento 
(UE) 2016/679 ou na aceção das 
disposições nacionais que transpõem o 
artigo 37.º da Diretiva (UE) 2016/680. 
Não obstante os esforços consideráveis da 
União no sentido de cooperar com os 
principais países de origem de nacionais 
de países terceiros em situação irregular 
sujeitos à obrigação de regresso, nem 
sempre é possível assegurar o 
cumprimento sistemático por tais países 

(47) As autoridades competentes em 
matéria de regresso dos Estados-Membros 
têm de tratar dados pessoais para garantir a 
correta aplicação dos procedimentos de 
regresso e a boa execução das decisões de 
regresso. Em muitos casos, os países 
terceiros de regresso não foram objeto de 
decisões de adequação adotadas pela 
Comissão ao abrigo do artigo 45.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18 e não 
celebraram um acordo de readmissão com 
a União, nem preveem outras garantias 
adequadas, na aceção do artigo 46.º do 
Regulamento (UE) 2016/679. Os acordos 
de readmissão, celebrados ou em 
negociação pela União ou pelos Estados-
Membros, que preveem garantias 
adequadas para a transferência de dados 
para países terceiros, em conformidade 
com o artigo 46.º do Regulamento (UE) 
2016/679, abrangem um número limitado 
desses países terceiros. Na inexistência de 
tais acordos, os dados pessoais não 
deverão ser transferidos às autoridades de 
países terceiros.
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terceiros da obrigação estabelecida pelo 
direito internacional de readmitir os seus 
próprios nacionais. Os acordos de 
readmissão, celebrados ou em negociação 
pela União ou pelos Estados-Membros, que 
preveem garantias adequadas para a 
transferência de dados para países 
terceiros, em conformidade com o 
artigo 46.º do Regulamento (UE) 2016/679 
ou com as disposições nacionais que 
transpõem o artigo 36.º da Diretiva (UE) 
2016/680, abrangem um número limitado 
desses países terceiros. Na inexistência de 
tais acordos, os dados pessoais deverão ser 
transferidos pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros para efeitos da 
execução das operações de regresso da 
União, em conformidade com as 
condições estabelecidas no artigo 49.º, 
n.º 1, alínea d), do Regulamento (UE) 
2016/679 ou nas disposições nacionais 
que transpõem o artigo 38.º da Diretiva 
(UE) 2016/680.

_________________ _________________
18 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

18 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

19 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou 
execução de sanções penais, e à livre 
circulação desses dados, e que revoga a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

Or. en
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Justificação

A cooperação com países terceiros deve assentar apenas em acordos oficiais e formais, a fim 
de garantir o controlo parlamentar. A presente alteração está ligada ao artigo 3.º.

Alteração 337
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As autoridades competentes em 
matéria de regresso dos Estados-Membros 
têm de tratar dados pessoais para garantir a 
correta aplicação dos procedimentos de 
regresso e a boa execução das decisões de 
regresso. Em muitos casos, os países 
terceiros de regresso não foram objeto de 
decisões de adequação adotadas pela 
Comissão ao abrigo do artigo 45.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18 ou do 
artigo 36.º da Diretiva (UE) 2016/680 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19, e não 
celebraram nem tencionam celebrar um 
acordo de readmissão com a União, nem 
preveem outras garantias adequadas, na 
aceção do artigo 46.º do Regulamento (UE) 
2016/679 ou na aceção das disposições 
nacionais que transpõem o artigo 37.º da 
Diretiva (UE) 2016/680. Não obstante os 
esforços consideráveis da União no 
sentido de cooperar com os principais 
países de origem de nacionais de países 
terceiros em situação irregular sujeitos à 
obrigação de regresso, nem sempre é 
possível assegurar o cumprimento 
sistemático por tais países terceiros da 
obrigação estabelecida pelo direito 
internacional de readmitir os seus próprios 
nacionais. Os acordos de readmissão, 
celebrados ou em negociação pela União 
ou pelos Estados-Membros, que preveem 
garantias adequadas para a transferência de 
dados para países terceiros, em 

(47) As autoridades competentes em 
matéria de regresso dos Estados-Membros 
têm de tratar dados pessoais para garantir a 
correta aplicação dos procedimentos de 
regresso e a boa execução das decisões de 
regresso. Em muitos casos, os países 
terceiros de regresso não foram objeto de 
decisões de adequação adotadas pela 
Comissão ao abrigo do artigo 45.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18 ou do 
artigo 36.º da Diretiva (UE) 2016/680 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19, e não 
celebraram nem tencionam celebrar um 
acordo de readmissão com a União, nem 
preveem outras garantias adequadas, na 
aceção do artigo 46.º do Regulamento (UE) 
2016/679 ou na aceção das disposições 
nacionais que transpõem o artigo 37.º da 
Diretiva (UE) 2016/680. A União deve, por 
isso, cooperar com os principais países de 
origem de nacionais de países terceiros em 
situação irregular sujeitos à obrigação de 
regresso, a fim de assegurar o 
cumprimento sistemático por tais países 
terceiros da obrigação estabelecida pelo 
direito internacional de readmitir os seus 
próprios nacionais. Os acordos de 
readmissão devem, por conseguinte, ser 
celebrados e negociados pela União, 
prevendo garantias adequadas para a 
transferência de dados para países 
terceiros, em conformidade com o 
artigo 46.º do Regulamento (UE) 2016/679 
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conformidade com o artigo 46.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 ou com as 
disposições nacionais que transpõem o 
artigo 36.º da Diretiva (UE) 2016/680, 
abrangem um número limitado desses 
países terceiros. Na inexistência de tais 
acordos, os dados pessoais deverão ser 
transferidos pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros para 
efeitos da execução das operações de 
regresso da União, em conformidade com 
as condições estabelecidas no artigo 49.º, 
n.º 1, alínea d), do Regulamento (UE) 
2016/679 ou nas disposições nacionais 
que transpõem o artigo 38.º da Diretiva 
(UE) 2016/680.

ou com as disposições nacionais que 
transpõem o artigo 36.º da Diretiva (UE) 
2016/680.

_________________ _________________
18 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

18 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

19 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 
de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho 
(JO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

19 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 
de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho 
(JO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

Or. en

Alteração 338
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
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Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As autoridades competentes em 
matéria de regresso dos Estados-Membros 
têm de tratar dados pessoais para garantir 
a correta aplicação dos procedimentos de 
regresso e a boa execução das decisões de 
regresso. Em muitos casos, os países 
terceiros de regresso não foram objeto de 
decisões de adequação adotadas pela 
Comissão ao abrigo do artigo 45.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18 ou do 
artigo 36.º da Diretiva (UE) 2016/680 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19, e 
não celebraram nem tencionam celebrar 
um acordo de readmissão com a União, 
nem preveem outras garantias adequadas, 
na aceção do artigo 46.º do Regulamento 
(UE) 2016/679 ou na aceção das 
disposições nacionais que transpõem o 
artigo 37.º da Diretiva (UE) 2016/680. 
Não obstante os esforços consideráveis da 
União no sentido de cooperar com os 
principais países de origem de nacionais 
de países terceiros em situação irregular 
sujeitos à obrigação de regresso, nem 
sempre é possível assegurar o 
cumprimento sistemático por tais países 
terceiros da obrigação estabelecida pelo 
direito internacional de readmitir os seus 
próprios nacionais. Os acordos de 
readmissão, celebrados ou em negociação 
pela União ou pelos Estados-Membros, que 
preveem garantias adequadas para a 
transferência de dados para países 
terceiros, em conformidade com o 
artigo 46.º do Regulamento (UE) 2016/679 
ou com as disposições nacionais que 
transpõem o artigo 36.º da Diretiva (UE) 
2016/680, abrangem um número limitado 
desses países terceiros. Na inexistência de 
tais acordos, os dados pessoais deverão ser 
transferidos pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros para efeitos da 
execução das operações de regresso da 
União, em conformidade com as 

(47) O tratamento de dados pessoais 
por parte das autoridades competentes em 
matéria de regresso dos Estados-Membros 
para garantir a correta aplicação dos 
procedimentos de regresso deve ser 
consentâneo com o artigo 8.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais e o Regulamento 
(UE) 2016/679, nomeadamente o 
artigo 9.º, n.º 2, alínea g). Deverá 
procurar-se, em especial, assegurar a 
proporcionalidade e a existência de 
medidas adequadas e específicas que 
salvaguardem os direitos fundamentais e 
os interesses do titular dos dados. Os 
Estados-Membros deverão evitar qualquer 
contacto com o país de origem de um 
requerente de asilo enquanto não for 
adotada uma decisão final relativamente 
ao pedido de proteção internacional. Em 
muitos casos, os países terceiros de 
regresso não foram objeto de decisões de 
adequação adotadas pela Comissão ao 
abrigo do artigo 45.º do Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho18 e não celebraram um acordo de 
readmissão com a União, nem preveem 
outras garantias adequadas, na aceção do 
artigo 46.º do Regulamento (UE) 
2016/679. Os acordos de readmissão, 
celebrados ou em negociação pela União 
ou pelos Estados-Membros, que preveem 
garantias adequadas para a transferência de 
dados para países terceiros, em 
conformidade com o artigo 46.º do 
Regulamento (UE) 2016/679, devem 
incluir garantias vinculativas e 
executórias em matéria de proteção de 
dados por parte desses países terceiros. Na 
inexistência de tais acordos, os dados 
pessoais não deverão ser transferidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros para autoridades de países 
terceiros.
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condições estabelecidas no artigo 49.º, 
n.º 1, alínea d), do Regulamento (UE) 
2016/679 ou nas disposições nacionais 
que transpõem o artigo 38.º da Diretiva 
(UE) 2016/680.

_________________ _________________
18 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

18 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

19 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou 
execução de sanções penais, e à livre 
circulação desses dados, e que revoga a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

Or. en

Alteração 339
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As autoridades competentes em 
matéria de regresso dos Estados-Membros 
têm de tratar dados pessoais para garantir a 
correta aplicação dos procedimentos de 
regresso e a boa execução das decisões de 
regresso. Em muitos casos, os países 
terceiros de regresso não foram objeto de 

(47) As autoridades competentes em 
matéria de regresso dos Estados-Membros 
têm de tratar dados pessoais para garantir a 
correta aplicação dos procedimentos de 
regresso e a boa execução das decisões de 
regresso. Em muitos casos, os países 
terceiros de regresso não foram objeto de 
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decisões de adequação adotadas pela 
Comissão ao abrigo do artigo 45.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18 ou do 
artigo 36.º da Diretiva (UE) 2016/680 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19, e não 
celebraram nem tencionam celebrar um 
acordo de readmissão com a União, nem 
preveem outras garantias adequadas, na 
aceção do artigo 46.º do Regulamento (UE) 
2016/679 ou na aceção das disposições 
nacionais que transpõem o artigo 37.º da 
Diretiva (UE) 2016/680. Não obstante os 
esforços consideráveis da União no sentido 
de cooperar com os principais países de 
origem de nacionais de países terceiros em 
situação irregular sujeitos à obrigação de 
regresso, nem sempre é possível assegurar 
o cumprimento sistemático por tais países 
terceiros da obrigação estabelecida pelo 
direito internacional de readmitir os seus 
próprios nacionais. Os acordos de 
readmissão, celebrados ou em negociação 
pela União ou pelos Estados-Membros, que 
preveem garantias adequadas para a 
transferência de dados para países 
terceiros, em conformidade com o 
artigo 46.º do Regulamento (UE) 2016/679 
ou com as disposições nacionais que 
transpõem o artigo 36.º da Diretiva (UE) 
2016/680, abrangem um número limitado 
desses países terceiros. Na inexistência de 
tais acordos, os dados pessoais deverão ser 
transferidos pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros para efeitos da 
execução das operações de regresso da 
União, em conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 49.º, n.º 1, alínea d), 
do Regulamento (UE) 2016/679 ou nas 
disposições nacionais que transpõem o 
artigo 38.º da Diretiva (UE) 2016/680.

decisões de adequação adotadas pela 
Comissão ao abrigo do artigo 45.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18 ou do 
artigo 36.º da Diretiva (UE) 2016/680 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19, e não 
celebraram nem tencionam celebrar um 
acordo de readmissão com a União, nem 
preveem outras garantias adequadas, na 
aceção do artigo 46.º do Regulamento (UE) 
2016/679 ou na aceção das disposições 
nacionais que transpõem o artigo 37.º da 
Diretiva (UE) 2016/680. Não obstante os 
esforços consideráveis da União no sentido 
de cooperar com os principais países de 
origem de nacionais de países terceiros em 
situação irregular sujeitos à obrigação de 
regresso, nem sempre é possível assegurar 
o cumprimento sistemático por tais países 
terceiros da obrigação estabelecida pelo 
direito internacional de readmitir os seus 
próprios nacionais. Importa aplicar 
políticas de pressão diplomática e 
económica para os incitar a fazê-lo. Os 
acordos de readmissão, celebrados ou em 
negociação pela União ou pelos Estados-
Membros, que preveem garantias 
adequadas para a transferência de dados 
para países terceiros, em conformidade 
com o artigo 46.º do Regulamento (UE) 
2016/679 ou com as disposições nacionais 
que transpõem o artigo 36.º da Diretiva 
(UE) 2016/680, abrangem um número 
limitado desses países terceiros. Na 
inexistência de tais acordos, os dados 
pessoais deverão ser transferidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros para efeitos da execução das 
operações de regresso da União, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 49.º, n.º 1, alínea d), 
do Regulamento (UE) 2016/679 ou nas 
disposições nacionais que transpõem o 
artigo 38.º da Diretiva (UE) 2016/680.

_________________ _________________
18 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 

18 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
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pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

19 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 
de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho 
(JO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

19 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 
de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho 
(JO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

Or. fr

Alteração 340
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) A obrigação de transpor a presente 
diretiva para o direito interno limita-se às 
disposições que sofreram alterações de 
fundo relativamente à diretiva anterior. A 
obrigação de transpor as disposições que 
não foram alteradas decorre da diretiva 
anterior.

Suprimido

Or. en

Alteração 341
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece normas e 
procedimentos comuns a aplicar nos 
Estados-Membros para o regresso de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular, no respeito dos direitos 
fundamentais enquanto princípios gerais do 
direito da União e do direito internacional, 
nomeadamente os deveres em matéria de 
proteção dos refugiados e de direitos do 
Homem.

A presente diretiva estabelece normas e 
procedimentos a aplicar nos Estados-
Membros que optem pela execução de 
uma política de regresso de nacionais de 
países terceiros em situação irregular, a fim 
de garantir o respeito dos direitos 
fundamentais enquanto princípios gerais do 
direito da União e do direito internacional, 
nomeadamente os deveres em matéria de 
proteção dos refugiados e de direitos do 
Homem.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao considerando 4.

Alteração 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece normas e 
procedimentos comuns a aplicar nos 
Estados-Membros para o regresso de 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular, no respeito dos direitos 
fundamentais enquanto princípios gerais do 
direito da União e do direito internacional, 
nomeadamente os deveres em matéria de 
proteção dos refugiados e de direitos do 
Homem.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
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a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 343
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável aos 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular no território de um Estado-
Membro.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sejam objeto de recusa de entrada 
nos termos do artigo 14.º do Regulamento 
(UE) 2016/399 ou sejam detidos ou 
intercetados pelas autoridades 
competentes quando da passagem ilícita 
das fronteiras externas terrestres, 
marítimas ou aéreas de um Estado-
Membro e não tenham posteriormente 
obtido autorização ou o direito de 
permanência nesse Estado-Membro;

Suprimido

Or. it
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Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está intrinsecamente ligada às alterações 
apresentadas nos considerandos 28, 29 e 30 e nos artigos 18.º, 19.º e 20.º da presente 
diretiva.

Alteração 345
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sejam objeto de recusa de entrada 
nos termos do artigo 14.º do Regulamento 
(UE) 2016/399 ou sejam detidos ou 
intercetados pelas autoridades 
competentes quando da passagem ilícita 
das fronteiras externas terrestres, 
marítimas ou aéreas de um Estado-
Membro e não tenham posteriormente 
obtido autorização ou o direito de 
permanência nesse Estado-Membro;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração ao artigo 22.º. A 
exclusão de determinadas categorias de nacionais de países terceiros do âmbito de aplicação 
da diretiva e a não aplicação de garantias fundamentais, como o direito a um recurso efetivo, 
são problemáticas na perspetiva da segurança jurídica e da não discriminação.

Alteração 346
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sejam objeto de recusa de entrada 
nos termos do artigo 14.º do Regulamento 
(UE) 2016/399 ou sejam detidos ou 

Suprimido
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intercetados pelas autoridades 
competentes quando da passagem ilícita 
das fronteiras externas terrestres, 
marítimas ou aéreas de um Estado-
Membro e não tenham posteriormente 
obtido autorização ou o direito de 
permanência nesse Estado-Membro;

Or. en

Justificação

É necessário garantir um enquadramento homogéneo. A clareza e a coerência são os 
melhores instrumentos para evitar violações dos direitos humanos. O regime paralelo 
definido no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), não se coaduna com essa abordagem.

Alteração 347
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estejam obrigados a regressar por 
força de condenação penal ou em 
consequência desta, nos termos do direito 
interno, ou sejam objeto de processo de 
extradição.

b) Estejam obrigados a regressar por 
força de condenação penal ou em 
consequência desta ou de um crime grave, 
nos termos do direito interno, ou sejam 
objeto de processo de extradição, desde 
que tenham sido garantidos os direitos da 
pessoa repatriada, incluindo o direito a 
um julgamento justo.

Or. en

Justificação

Esta alteração está indissociavelmente ligada às alterações propostas ao artigo 16.º.

Alteração 348
Balázs Hidvéghi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
decidir não aplicar a presente diretiva aos 
nacionais de países terceiros em caso de 
afluxo maciço de migrantes no respetivo 
território.

Or. en

Justificação

Em situações de crise como um afluxo maciço de migrantes no território dos Estados-
Membros, devem ser aliviados os encargos administrativos dos Estados-Membros. Como tal, 
os Estados-Membros devem poder derrogar ao disposto na diretiva em situações de crise e, 
assim, repatriar nacionais de países terceiros em situação irregular através de um 
procedimento simplificado e mais célere. A alteração está ligada aos considerandos 2 e 3 na 
medida em que contribui para um aspeto importante da melhor gestão da migração e 
constitui um pré-requisito para uma política de regresso eficaz.

Alteração 349
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Situação irregular», a presença, no 
território de um Estado-Membro, de um 
nacional de país terceiro que não preencha 
ou tenha deixado de preencher as 
condições de entrada previstas no artigo 6.º 
do Regulamento (UE) 2016/399 ou outras 
condições aplicáveis à entrada, 
permanência ou residência nesse Estado-
Membro;

2. (Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».
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Alteração 350
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. «Regresso», o processo de retorno 
de nacionais de países terceiros, a título de 
cumprimento voluntário de um dever de 
regresso ou a título coercivo:

3. «Regresso», o processo de retorno 
de nacionais de países terceiros, a título de 
cumprimento voluntário de um dever de 
regresso ou a título coercivo ao país de 
origem;

Or. en

Justificação

Esta alteração está inextricavelmente relacionada com as alterações propostas ao 
considerando 47.

Alteração 351
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao país de origem; ou Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração está inextricavelmente relacionada com as alterações propostas ao 
considerando 47.

Alteração 352
Sylvie Guillaume

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) A um país de trânsito, ao abrigo de 
acordos de readmissão da União ou 
bilaterais ou de outras convenções; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Ao abrigo do direito internacional, o regresso a um país de trânsito é aceitável se esse país 
proporcionar segurança, um acesso efetivo a procedimentos de asilo e proteção contra um 
novo afastamento. Os acordos de readmissão da UE, pelo contrário, não incluem nenhum 
mecanismo que assegure à pessoa readmitida o acesso a um procedimento de asilo. Como 
tal, o regresso em conformidade com o artigo 3.º, alínea b), da Diretiva Regresso pode dar 
origem a um fenómeno de repulsão em cadeia, sujeitando a pessoa a um risco de graves 
violações dos seus direitos fundamentais. Além disso, em conformidade com a Conclusão 
n.º 15 do Comité Executivo do ACNUR, as pessoas podem ser repatriadas para um país de 
trânsito se tiverem laços ou relações próximas com esse país. Segundo o ACNUR, estas 
relações substantivas incluem laços familiares ou próximos entre a pessoa em causa e um 
país, sendo que o simples trânsito no país terceiro não configura uma relação. Os acordos de 
readmissão da UE não preveem ligações a este nível.

Alteração 353
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A um país de trânsito, ao abrigo de 
acordos de readmissão da União ou 
bilaterais ou de outras convenções; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração está inextricavelmente relacionada com as alterações propostas ao 
considerando 47.

Alteração 354
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
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Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A um país de trânsito, ao abrigo de 
acordos de readmissão da União ou 
bilaterais ou de outras convenções; ou

b) A um país de trânsito, ao abrigo de 
acordos de readmissão da União ou 
bilaterais ou de outras convenções 
aplicáveis;

Or. en

Justificação

Além dos acordos de readmissão da União ou bilaterais, existem várias outras formas de 
convenções aplicáveis ao regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular. Em 
sintonia com o considerando 36, é importante, especialmente no que respeita aos 
fundamentos para a detenção, mas não só, que as convenções sejam aplicáveis à pessoa 
objeto de um procedimento de regresso.

Alteração 355
Pietro Bartolo

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A um país de trânsito, ao abrigo de 
acordos de readmissão da União ou 
bilaterais ou de outras convenções; ou

b) A um país de trânsito, ao abrigo de 
acordos de readmissão da União;

Or. it

Justificação

Para garantir o controlo democrático e parlamentar, a cooperação com os países de trânsito 
deve assentar em acordos formais e não em convenções informais. Para garantir o controlo 
democrático e parlamentar, a cooperação com os países de trânsito deve assentar em 
acordos formais e não em convenções informais. A alteração está ligada à alteração da 
relatora ao considerando 47.

Alteração 356
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – n.º 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) A outro país terceiro, para o qual a 
pessoa em causa decida regressar 
voluntariamente e no qual seja aceite;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração está inextricavelmente relacionada com as alterações propostas ao 
considerando 47.

Alteração 357
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A outro país terceiro, para o qual a 
pessoa em causa decida regressar 
voluntariamente e no qual seja aceite;

c) A qualquer outro país terceiro, no 
qual a pessoa em causa seja aceite e desde 
que não exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária uma vez que a prática demonstrou que a Diretiva Regresso já 
não é aplicável sem recurso a esta extensão de países que podem ser o destino do regresso. A 
ausência desta alteração por nós proposta põe em causa a lógica interna e a funcionalidade 
do presente texto. A aplicação da nossa alteração é a base para assegurar o Estado de 
direito.

Alteração 358
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A outro país terceiro, para o qual a c) A outro país terceiro, para o qual a 
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pessoa em causa decida regressar 
voluntariamente e no qual seja aceite;

pessoa em causa possa regressar 
legalmente e no qual seja aceite;

Or. en

Justificação

O regresso voluntário é a opção preferencial, porém, se o nacional de país terceiro não 
regressar voluntariamente, deve estar disponível a opção do afastamento forçado. As 
disposições relativas ao regresso voluntário e forçado foram alteradas na proposta da 
Comissão. É importante garantir a licitude da viagem quer no regresso voluntário quer no 
regresso forçado; esta garantia parece estar em falta.

Alteração 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A outro país terceiro, para o qual a 
pessoa em causa decida regressar 
voluntariamente e no qual seja aceite;

c) A outro país terceiro, para o qual a 
pessoa em causa possa regressar em 
segurança e no qual seja aceite;

Or. en

Justificação

Os regressos voluntários revelam ser mais sustentáveis. As alterações à presente 
reformulação proporcionarão mais oportunidades para maximizar os efeitos e a 
sustentabilidade dos regressos voluntários. Contudo, em certos casos, os nacionais de países 
terceiros não partem voluntariamente. Os Estados-Membros não devem ficar limitados nas 
suas opções de afastamento à execução de uma decisão de regresso.

Alteração 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) d) A um país terceiro no qual o 
nacional de país terceiro tenha direito de 
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entrar e de permanecer; ou

Or. fr

Justificação

Esta alteração decorre diretamente do considerando (8) e da alteração 5, constituindo uma 
inflexão do mesmo.

Alteração 361
Balázs Hidvéghi

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A outro país terceiro, no qual seja 
aceite;

Or. en

Justificação

Uma vez que a eficácia dos regressos é atualmente muito baixa, em último recurso 
(principalmente quando o repatriado não coopera), deve ser possível repatriar nacionais de 
países terceiros em situação irregular para qualquer país terceiro que os aceite. Esta 
alteração decorre do considerando 12 e do artigo 7.º relativo à obrigação de cooperação dos 
repatriados, uma vez que permitiria incluir também na definição de «regresso» outra 
possibilidade intimamente ligada à falta de cooperação.

Alteração 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) e) Em último recurso, se o 
regresso a um país terceiro referido nas 
alíneas a) a d) não puder ser executado, 
devido à falta de cooperação no 
procedimento de regresso quer do país 
terceiro quer do nacional de país terceiro, 
a um país terceiro com o qual exista um 



AM\1214327PT.docx 163/368 PE658.738v01-00

PT

acordo bilateral ou com a UE ao abrigo 
do qual o nacional de país terceiro é 
aceite e está autorizado a permanecer, 
onde são respeitadas as normas 
internacionais em matéria de direitos 
humanos em conformidade com o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos, e desde que não existam regras 
internacionais, europeias ou nacionais 
que impeçam o regresso. Quando o 
regresso for efetuado para um país 
terceiro que tenha uma fronteira comum 
com um Estado-Membro, é necessária a 
autorização prévia desse Estado-Membro 
antes de encetar negociações com vista a 
um acordo bilateral dessa natureza. 

Or. fr

Justificação

Esta alteração decorre diretamente do considerando (8) e da alteração 5, constituindo uma 
inflexão do mesmo.

Alteração 363
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Decisão de regresso», uma decisão 
ou ato administrativo ou judicial que 
estabeleça ou declare a situação irregular 
de um nacional de país terceiro e imponha 
ou declare o dever de regresso;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».
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Alteração 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Proibição de entrada», uma 
decisão ou ato administrativo ou judicial 
que proíbe a entrada e a permanência no 
território dos Estados-Membros durante 
um período determinado e que acompanha 
uma decisão de regresso;

6. «Proibição de entrada», uma 
decisão ou ato administrativo ou judicial 
que proíbe a entrada e a permanência no 
território dos Estados-Membros durante 
um período determinado;

Or. fr

Justificação

Para garantir a coerência, nomeadamente com o considerando (25). A proibição de entrada 
não é necessariamente acompanhada de uma decisão de regresso.

Alteração 365
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Risco de fuga», a existência num 
caso concreto de razões, baseadas em 
critérios objetivos definidos por lei, para 
crer que o nacional de país terceiro objeto 
de um procedimento de regresso pode 
fugir;

7. «Risco de fuga», a existência 
comprovada num caso concreto de razões 
específicas, baseadas em critérios objetivos 
e específicos rigorosamente definidos por 
lei, para crer que o nacional de país terceiro 
objeto de um procedimento de regresso 
pode fugir;

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao artigo 6.º, relativo ao risco de fuga. Esta definição proposta é mais precisa, 
reforça a segurança jurídica e é consentânea com a posição do Parlamento relativamente a 
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outros dossiês, por exemplo o SECA.

Alteração 366
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Risco de fuga», a existência num 
caso concreto de razões, baseadas em 
critérios objetivos definidos por lei, para 
crer que o nacional de país terceiro objeto 
de um procedimento de regresso pode 
fugir;

7. «Risco de fuga», a existência 
comprovada num caso concreto de razões, 
baseadas em critérios específicos e 
objetivos rigorosamente definidos por lei, 
para crer que o nacional de país terceiro 
objeto de um procedimento de regresso 
pode fugir;

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à supressão 
proposta para o artigo 6.º, relativo ao risco de fuga.

Alteração 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Risco de fuga», a existência num 
caso concreto de razões, baseadas em 
critérios objetivos definidos por lei, para 
crer que o nacional de país terceiro objeto 
de um procedimento de regresso pode 
fugir;

7. «Risco de fuga», a existência num 
caso concreto de razões, baseadas em 
critérios objetivos definidos pela presente 
diretiva, para crer que o nacional de país 
terceiro objeto de um procedimento de 
regresso pode fugir;

Or. it

Justificação

Alteração necessária na medida em que está intrinsecamente ligada às alterações efetuadas 
ao artigo 6.º da presente diretiva.
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Alteração 368
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Risco de fuga», a existência num 
caso concreto de razões, baseadas em 
critérios objetivos definidos por lei, para 
crer que o nacional de país terceiro objeto 
de um procedimento de regresso pode 
fugir;

7. «Risco de fuga», a existência num 
caso concreto de indícios claros, baseadas 
em critérios objetivos definidos por lei, 
para crer que o nacional de país terceiro 
objeto de um procedimento de regresso 
pode fugir;

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está relacionada com a lógica interna do 
texto, nomeadamente o artigo 6.º, relativo ao risco de fuga, fornecendo uma definição mais 
precisa.

Alteração 369
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Risco de fuga», a existência num 
caso concreto de razões, baseadas em 
critérios objetivos definidos por lei, para 
crer que o nacional de país terceiro objeto 
de um procedimento de regresso pode 
fugir;

7. «Risco de fuga», a existência num 
caso concreto de razões, baseadas em 
critérios objetivos, para crer que o nacional 
de país terceiro objeto de um procedimento 
de regresso pode fugir;

Or. nl

Justificação

Não é possível definir por lei todos os critérios objetivos.
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Alteração 370
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Partida voluntária», cumprimento 
do dever de regressar no prazo fixado na 
decisão de regresso;

8. «Partida voluntária», cumprimento 
do dever de regressar em qualquer etapa 
do procedimento de regresso, na 
sequência de uma decisão informada, 
tomada livremente pela pessoa em causa, 
na ausência de qualquer pressão física, 
psicológica ou material, de regressar 
voluntariamente ou de aderir a um 
programa de regresso voluntário assistido 
e de reintegração;

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 14 e ao artigo 9.º, relativo à partida voluntária.

Alteração 371
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Pessoas vulneráveis», menores, 
menores não acompanhados, pessoas com 
deficiência, idosos, grávidas, famílias 
monoparentais com filhos menores e 
pessoas que tenham sido vítimas de 
tortura, violação ou outras formas graves 
de violência psicológica, física ou sexual.

9. «Pessoas em situação vulnerável», 
pessoas com uma capacidade reduzida 
para resistir, enfrentar ou recuperar de 
violência, exploração, abuso ou violações 
dos seus direitos devido à presença de 
fatores e circunstâncias a nível individual, 
comunitário, familiar, estrutural e/ou 
situacional que agravam o risco ou a 
exposição a essa violência, exploração, 
abuso ou violação de direitos ou devido à 
ausência de fatores que as protejam 
contra essa violência, exploração, abuso 
ou violações de direitos.
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Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração ao 
considerando 4.

Alteração 372
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Pessoas vulneráveis», menores, 
menores não acompanhados, pessoas com 
deficiência, idosos, grávidas, famílias 
monoparentais com filhos menores e 
pessoas que tenham sido vítimas de tortura, 
violação ou outras formas graves de 
violência psicológica, física ou sexual.

9. «Pessoas vulneráveis», menores, 
menores não acompanhados, pessoas com 
deficiência, idosos, grávidas, famílias 
monoparentais com filhos menores, 
lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e 
intersexuais, pessoas pertencentes a 
minorias religiosas, pessoas não crentes e 
pessoas que tenham sido vítimas de tortura, 
violação ou outras formas graves de 
violência psicológica, física ou sexual e 
com base no género.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao artigo 14.º relativo ao sistema de gestão dos regressos, visando incluir uma 
tónica específica nas pessoas vulneráveis. A presente alteração irá alargar o âmbito da 
definição em causa às pessoas que podem enfrentar graves situações de vulnerabilidade, 
estando igualmente em linha com a posição do Parlamento noutros dossiês, por exemplo o 
SECA.

Alteração 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

9-A. 10. «Outra autorização que 
confira direito de permanência», qualquer 
documento emitido por um Estado-
Membro a um nacional de país terceiro 
que autoriza a permanência no seu 
território e que não é um título de 
residência na aceção do artigo 2.º, ponto 
16, do Regulamento (UE) 2016/399 nem 
um visto de longa duração na aceção do 
artigo 2.º, ponto 14, do Regulamento (UE) 
2018/1860 (Regulamento relativo à 
utilização do SIS para efeitos de 
regresso), com exceção do documento a 
que se refere o artigo 6.º da Diretiva 
2013/33/UE.

Or. fr

Justificação

Esta alteração decorre diretamente do considerando (8) e da alteração 5, constituindo uma 
inflexão do mesmo.

Alteração 374
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não prejudica a 
aplicação de disposições mais favoráveis 
constantes de:

1. A presente diretiva não prejudica a 
aplicação de disposições constantes de:

Or. nl

Justificação

Importa não excluir outros acordos bilaterais mais rigorosos e específicos.

Alteração 375
Tom Vandendriessche
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva não prejudica a 
aplicação de quaisquer disposições mais 
favoráveis aplicáveis a nacionais de países 
terceiros, previstas no acervo da União em 
matéria de imigração e asilo.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Tendo em conta que a crise relativa ao asilo está cada vez mais descontrolada, uma 
obrigação de suspensão não é aceitável. O número em apreço deve ser suprimido, uma vez 
que vai de encontro ao objetivo geral enunciado no considerando 3 relativo à necessidade de 
alcançar um regresso eficaz.

Alteração 376
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente diretiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de 
aprovarem ou manterem disposições mais 
favoráveis relativamente às pessoas 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, 
desde que essas disposições sejam 
compatíveis com o disposto na presente 
diretiva.

3. A presente diretiva não prejudica o 
direito dos Estados-Membros de 
aprovarem ou manterem disposições mais 
favoráveis ou mais exigentes relativamente 
às pessoas abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação, desde que essas disposições 
sejam compatíveis com o disposto na 
presente diretiva. 

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros devem preservar a sua soberania, tendo em conta as suas conjunturas 
socioeconómicas específicas. Podem ter de aplicar disposições mais rigorosas do que as 
normas mínimas europeias. A alteração realça que os Estados-Membros continuam a ser 
soberanos, conforme referido no considerando 4.
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Alteração 377
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No que diz respeito aos nacionais 
de países terceiros excluídos do âmbito de 
aplicação da presente diretiva por força 
do artigo 2.º, ponto 2, alínea a), os 
Estados-Membros devem:

Suprimido

a) Assegurar que o seu tratamento e nível 
de proteção não sejam menos favoráveis 
do que os previstos no artigo 10.º, n.os 4 e 
5, (restrições à utilização de medidas 
coercivas), no artigo 11.º, n.º 2, alínea a), 
(adiamento do afastamento), no 
artigo 17.º, n.º 1, alíneas b) e d), (cuidados 
de saúde urgentes e tomada em 
consideração das necessidades das 
pessoas vulneráveis) e nos artigos 19.º e 
20.º (condições de detenção); e
b) Respeitar o princípio da não repulsão.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao artigo 22.º, relativo ao procedimento de fronteira.

Alteração 378
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar que o seu tratamento e 
nível de proteção não sejam menos 
favoráveis do que os previstos no 
artigo 10.º, n.os 4 e 5, (restrições à 
utilização de medidas coercivas), no 

a) Assegurar que o seu tratamento e 
nível de proteção não sejam menos 
favoráveis do que os previstos no 
artigo 10.º, n.os 4 e 5, (restrições à 
utilização de medidas coercivas), no 
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artigo 11.º, n.º 2, alínea a), (adiamento do 
afastamento), no artigo 17.º, n.º 1, alíneas 
b) e d), (cuidados de saúde urgentes e 
tomada em consideração das necessidades 
das pessoas vulneráveis) e nos artigos 19.º 
e 20.º (condições de detenção); e

artigo 11.º, n.º 2, alínea a), (adiamento do 
afastamento), no artigo 12.º (regresso e 
afastamento de crianças), no artigo 15.º 
(forma), no artigo 16.º (vias de recurso), 
no artigo 17.º, (garantias enquanto se 
aguarda o regresso), no artigo 14.º, n.º 1, 
alíneas b) e d), (cuidados de saúde urgentes 
e tomada em consideração das 
necessidades das pessoas vulneráveis), no 
artigo 18.º (detenção) e nos artigos 19.º e 
20.º (condições de detenção); e

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao artigo 22.º, relativo ao procedimento fronteiriço. Apesar de o artigo 2.º, n.º 2, 
prever a possibilidade de excluir determinadas categorias de nacionais de países terceiros do 
âmbito de aplicação da presente diretiva, tal não deverá conduzir à redução das normas 
aplicáveis.

Alteração 379
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar que o seu tratamento e 
nível de proteção não sejam menos 
favoráveis do que os previstos no 
artigo 10.º, n.os 4 e 5, (restrições à 
utilização de medidas coercivas), no 
artigo 11.º, n.º 2, alínea a), (adiamento do 
afastamento), no artigo 17.º, n.º 1, alíneas 
b) e d), (cuidados de saúde urgentes e 
tomada em consideração das necessidades 
das pessoas vulneráveis) e nos artigos 19.º 
e 20.º (condições de detenção); e

a) Assegurar que o seu tratamento e 
nível de proteção não sejam menos 
favoráveis do que os previstos no 
artigo 10.º, n.os 4 e 5, (restrições à 
utilização de medidas coercivas), no 
artigo 11.º, n.º 2, alínea a), (adiamento do 
afastamento), no artigo 12.º (consideração 
do interesse superior da criança e 
regresso ao tutor ou a uma estrutura de 
acolhimento adequada), no artigo 17.º, 
n.º 1, alíneas b) e d), (cuidados de saúde 
urgentes e tomada em consideração das 
necessidades das pessoas vulneráveis) e 
nos artigos 19.º e 20.º (condições de 
detenção); e

Or. en
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Justificação

Importa esclarecer que, se um Estado-Membro decidir derrogar ao disposto na diretiva no 
âmbito do artigo 2.º, n.º 2, alínea a), terá ainda assim de respeitar determinadas obrigações 
jurídicas, nomeadamente as previstas no artigo 12.º relativamente aos menores não 
acompanhados. O Parlamento releva sempre a importância dos direitos das crianças, 
principalmente nos casos em que são repatriadas. É importante que a derrogação ao abrigo 
do artigo 2.º, n.º 2, alínea a), estabeleça um tratamento menos favorável.

Alteração 380
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Respeitar o princípio da não 
repulsão.

Suprimido

Or. fr

Justificação

As referências ao princípio da não repulsão são suprimidas para garantir a coerência com as 
alterações introduzidas no artigo 16.º, n.º 3, primeiro parágrafo, e no artigo 22.º, n.º 6, 
primeiro parágrafo.

Alteração 381
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Respeitar o princípio da não 
repulsão.

b) Respeitar o princípio da não 
repulsão, o interesse superior da criança, 
a vida familiar e o estado de saúde 
(artigo 5.º).

Or. en
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Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao artigo 22.º, relativo ao procedimento fronteiriço. Apesar de o artigo 2.º, n.º 2, 
prever a possibilidade de excluir determinadas categorias de nacionais de países terceiros do 
âmbito de aplicação da presente diretiva, tal não deverá conduzir à redução das normas 
aplicáveis.

Alteração 382
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Não repulsão, interesse superior da 
criança, vida familiar e estado de saúde

Interesse superior da criança, vida familiar 
e estado de saúde

Or. fr

Justificação

As referências ao princípio da não repulsão são suprimidas para garantir a coerência com as 
alterações introduzidas no artigo 16.º, n.º 3, primeiro parágrafo, e no artigo 22.º, n.º 6, 
primeiro parágrafo.

Alteração 383
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O interesse superior da criança; a) O interesse superior da criança, 
enquanto principal consideração em todas 
as decisões que digam respeito a menores;

Or. en
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Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao artigo 14.º, relativo ao sistema de gestão dos regressos, no âmbito do qual deve 
ser dada a devida atenção às pessoas vulneráveis, incluindo os menores.

Alteração 384
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As necessidades especiais de 
pessoas com deficiência, idosos, grávidas, 
vítimas de tráfico de seres humanos, 
pessoas com doenças graves, pessoas com 
perturbações mentais e pessoas que 
tenham sido vítimas de tortura, violação 
ou outras formas graves de violência 
psicológica, física ou sexual, tais como 
vítimas de mutilação genital feminina.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 38 e ao artigo 14.º.

Alteração 385
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os direitos da sua própria 
população;

Or. nl
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Justificação

A política de asilo deve proteger não só o requerente de asilo, mas também a própria 
população de um país. Esta alteração tem por base o considerando 4 e a alteração 2 relativa 
ao considerando 4, que faz referência ao artigo 15.º da CEDH.

Alteração 386
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 5 – primeiro parágrafo – segunda parte

Texto da Comissão Alteração

e respeitar o princípio da não repulsão. Suprimido

Or. fr

Justificação

As referências ao princípio da não repulsão são suprimidas para garantir a coerência com as 
alterações introduzidas no artigo 16.º, n.º 3, primeiro parágrafo, e no artigo 22.º, n.º 6, 
primeiro parágrafo.

Alteração 387
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Risco de fuga

1. Os critérios objetivos a que se refere o 
artigo 3.º, ponto 7, incluem, pelo menos, 
os seguintes:
a) Falta de documentação que comprove 
a identidade;
b) Inexistência de domicílio, de morada 
fixa ou de um endereço fiável;
c) Falta de recursos financeiros;
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d) Entrada ilegal no território dos 
Estados-Membros;
e) Circulação não autorizada para o 
território de outro Estado-Membro;
f) Declaração expressa da intenção de 
não cumprir medidas relacionadas com o 
regresso aplicadas nos termos da presente 
diretiva;
g) Decisão de regresso emitida por outro 
Estado-Membro contra o interessado;
h) Incumprimento de uma decisão de 
regresso, incluindo o dever de regressar 
no prazo para a partida voluntária;
i) Incumprimento da obrigação, 
estabelecida no artigo 8, n.º 2, de se 
deslocar para o território de outro Estado-
Membro que concedeu uma autorização 
válida de residência ou outra autorização 
que confira um direito de permanência;
j) Incumprimento da obrigação de 
cooperar com as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em todas as etapas 
dos procedimentos de regresso a que se 
refere o artigo 7.º;
k) Existência de uma condenação penal, 
nomeadamente pela prática de um crime 
grave noutro Estado-Membro;
l) Investigações e ações penais em curso;
m) Utilização de documentos de 
identidade falsos ou falsificados, 
destruição ou eliminação de documentos 
existentes ou recusa de fornecer 
impressões digitais de acordo com o 
exigido pelo direito da União ou pelo 
direito nacional;
n) Oposição violenta ou fraudulenta aos 
procedimentos de regresso;
o) Incumprimento de uma medida 
destinada a evitar o risco de fuga a que se 
refere o artigo 9.º, n.º 3;
p) Incumprimento de uma proibição de 
entrada que esteja vigente.
2.
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A existência de um risco de fuga deve ser 
determinada com base numa avaliação 
global das circunstâncias específicas do 
caso concreto, tendo em conta os critérios 
objetivos referidos no n.º 1.
Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos 
critérios objetivos estabelecidos no n.º 1, 
alíneas m), n), o) e p).

Or. en

Alteração 388
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A existência de um risco de fuga 
deve ser determinada com base numa 
avaliação global das circunstâncias 
específicas e do comportamento futuro 
que possa ser razoavelmente esperado no 
caso concreto, tendo em conta os 
seguintes critérios objetivos:

Or. en

Alteração 389
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, incluem, pelo 
menos, os seguintes:

Suprimido
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a) Falta de documentação que comprove 
a identidade;
b) Inexistência de domicílio, de morada 
fixa ou de um endereço fiável;
c) Falta de recursos financeiros;
d) Entrada ilegal no território dos 
Estados-Membros;
e) Circulação não autorizada para o 
território de outro Estado-Membro;
f) Declaração expressa da intenção de 
não cumprir medidas relacionadas com o 
regresso aplicadas nos termos da presente 
diretiva;
g) Decisão de regresso emitida por outro 
Estado-Membro contra o interessado;
h) Incumprimento de uma decisão de 
regresso, incluindo o dever de regressar 
no prazo para a partida voluntária;
i) Incumprimento da obrigação, 
estabelecida no artigo 8, n.º 2, de se 
deslocar para o território de outro Estado-
Membro que concedeu uma autorização 
válida de residência ou outra autorização 
que confira um direito de permanência;
j) Incumprimento da obrigação de 
cooperar com as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em todas as etapas 
dos procedimentos de regresso a que se 
refere o artigo 7.º;
k) Existência de uma condenação penal, 
nomeadamente pela prática de um crime 
grave noutro Estado-Membro;
l) Investigações e ações penais em curso;
m) Utilização de documentos de 
identidade falsos ou falsificados, 
destruição ou eliminação de documentos 
existentes ou recusa de fornecer 
impressões digitais de acordo com o 
exigido pelo direito da União ou pelo 
direito nacional;
n) Oposição violenta ou fraudulenta aos 
procedimentos de regresso;
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o) Incumprimento de uma medida 
destinada a evitar o risco de fuga a que se 
refere o artigo 9.º, n.º 3;
p) Incumprimento de uma proibição de 
entrada que esteja vigente.

Or. en

Alteração 390
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, incluem, pelo 
menos, os seguintes:

1. A existência de um risco de fuga 
deve ser determinada com base numa 
avaliação global das circunstâncias 
específicas do caso concreto, tendo em 
conta critérios objetivos que incluem, pelo 
menos, os seguintes:

Or. en

Alteração 391
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, incluem, pelo 
menos, os seguintes:

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, incluem os 
seguintes, bem como qualquer outro 
critério considerado útil pelos Estados-
Membros:

Or. fr

Alteração 392
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, incluem, pelo 
menos, os seguintes:

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, incluem 
exclusivamente os seguintes:

Or. en

Alteração 393
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, incluem, pelo 
menos, os seguintes:

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, podem incluir 
apenas os seguintes:

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão apresentou uma lista de critérios objetivos tão ampla que 
abrangeria praticamente todos os nacionais de países terceiros. Além do mais, a lista 
proposta não era exaustiva. Esta disposição teria efeitos muito graves devido à interligação 
entre o risco de fuga e a detenção, assim como uma restrição das opções de partida 
voluntária. Também geraria custos significativos, tal como evidenciado pela avaliação de 
impacto do PE, quer para os nacionais de países terceiros quer para os Estados-Membros. 
Seria melhor garantir a segurança jurídica e a harmonização em toda a União quanto ao 
risco de fuga e introduzir uma lista exaustiva de critérios objetivos neste ponto. Os critérios 
devem ser precisos e representar, de facto, uma ligação com o risco de fuga.

Alteração 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
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Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, incluem, pelo 
menos, os seguintes:

1. Os critérios objetivos a que se 
refere o artigo 3.º, ponto 7, são os 
seguintes:

Or. it

Alteração 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Falta de documentação que 
comprove a identidade;

Suprimido

Or. it

Alteração 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Falta de documentação que 
comprove a identidade;

Suprimido

Or. en

Alteração 397
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Falta de documentação que 
comprove a identidade;

Suprimido

Or. en

Justificação

Muitos requerentes de asilo e outros nacionais de países terceiros poderão nem sempre 
conseguir facultar essa documentação. Poderão, por exemplo, ter perdido os documentos em 
questão ou estes ter-lhes sido retirados. Enquanto tal, este critério não é objetivo na previsão 
de um risco de fuga e não ajuda a determinar comportamentos futuros.

Alteração 398
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Inexistência de domicílio, de 
morada fixa ou de um endereço fiável;

Suprimido

Or. en

Justificação

A falta de domicílio, de morada fixa ou de um endereço fiável poderá abranger muitos casos, 
sujeitando assim um número possivelmente significativo de pessoas à detenção, e a condição 
de sem-abrigo não constitui um critério fiável para determinar um futuro risco de fuga.

Alteração 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Inexistência de domicílio, de 
morada fixa ou de um endereço fiável;

Suprimido
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Or. en

Alteração 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Falta de recursos financeiros; Suprimido

Or. it

Alteração 401
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Falta de recursos financeiros; Suprimido

Or. en

Alteração 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Falta de recursos financeiros; Suprimido

Or. en

Justificação

Não é claro como uma falta de recursos financeiros pode constituir um critério fiável para 
determinar um futuro risco de fuga. Na verdade, muitas vezes, são precisamente necessários 
recursos financeiros para fugir.
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Alteração 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Entrada ilegal no território dos 
Estados-Membros;

Suprimido

Or. en

Alteração 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Entrada ilegal no território dos 
Estados-Membros;

Suprimido

Or. en

Justificação

Dependendo da interpretação dos Estados-Membros, este critério poderia abranger 
praticamente todos os requerentes de asilo que chegassem às fronteiras externas. Por 
conseguinte, seria suscetível de permitir a detenção de grandes grupos de requerentes de 
asilo. Além disso, uma entrada deste tipo no passado não constitui um critério fiável para 
determinar um futuro risco de fuga.

Alteração 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração
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d) Entrada ilegal no território dos 
Estados-Membros;

Suprimido

Or. it

Alteração 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Entrada ilegal no território dos 
Estados-Membros;

d) Entrada ilegal no território dos 
Estados-Membros, detenção ou interceção 
relacionada com a passagem irregular das 
fronteiras externas terrestres, marítimas 
ou aéreas de um Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Circulação não autorizada para o 
território de outro Estado-Membro;

Suprimido

Or. en

Alteração 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Circulação não autorizada para o e) Circulação não autorizada para o 
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território de outro Estado-Membro; território de outro Estado-Membro, 
inclusivamente na sequência do trânsito 
através de um país terceiro, ou a tentativa 
de o fazer;

Or. fr

Alteração 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Declaração expressa da intenção de 
não cumprir medidas relacionadas com o 
regresso aplicadas nos termos da presente 
diretiva;

f) Declaração expressa da intenção de 
não cumprir o conjunto de medidas 
relacionadas com o regresso aplicadas nos 
termos da presente diretiva, ou ações que 
mostram claramente a intenção de não 
cumprir esse conjunto de medidas;

Or. fr

Alteração 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Decisão de regresso emitida por 
outro Estado-Membro contra o 
interessado;

Suprimido

Or. it

Alteração 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) Decisão de regresso emitida por 
outro Estado-Membro contra o interessado;

g) Decisão de regresso emitida por 
outro Estado-Membro contra o interessado, 
se não tiver sido dada autorização para o 
trânsito ao abrigo do artigo 9.º, n.º 5;

Or. pl

Justificação

Este considerando é completado em conformidade com as alterações propostas ao artigo 9.º, 
n.º 5.

Alteração 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Incumprimento da obrigação, 
estabelecida no artigo 8, n.º 2, de se 
deslocar para o território de outro Estado-
Membro que concedeu uma autorização 
válida de residência ou outra autorização 
que confira um direito de permanência;

Suprimido

Or. it

Alteração 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Incumprimento da obrigação, 
estabelecida no artigo 8, n.º 2, de se 
deslocar para o território de outro Estado-
Membro que concedeu uma autorização 
válida de residência ou outra autorização 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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que confira um direito de permanência;

Or. en

Alteração 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Incumprimento da obrigação de 
cooperar com as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em todas as etapas 
dos procedimentos de regresso a que se 
refere o artigo 7.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Incumprimento da obrigação de 
cooperar com as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em todas as etapas 
dos procedimentos de regresso a que se 
refere o artigo 7.º;

Suprimido

Or. it

Alteração 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea k)
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Texto da Comissão Alteração

k) Existência de uma condenação 
penal, nomeadamente pela prática de um 
crime grave noutro Estado-Membro;

k) Existência de uma condenação 
penal, nomeadamente pela prática de um 
crime grave noutro Estado-Membro, se a 
pena não tiver sido cumprida na 
totalidade;

Or. it

Alteração 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Existência de uma condenação 
penal, nomeadamente pela prática de um 
crime grave noutro Estado-Membro;

k) Existência de uma condenação pela 
prática de um crime grave num Estado-
Membro;

Or. en

Justificação

Qualquer condenação penal, incluindo por delitos menores, não constitui, enquanto tal, um 
fator objetivo para determinar um futuro risco de fuga. Contudo, uma condenação por crime 
grave já representa um critério fiável, devendo ser o caso destas condenações não apenas 
noutros Estados-Membros, mas sim em todos os Estados-Membros.

Alteração 418
Nadine Morano

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Existência de uma condenação 
penal, nomeadamente pela prática de um 
crime grave noutro Estado-Membro;

k) Existência de uma condenação 
penal anterior, nomeadamente noutro 
Estado-Membro;

Or. fr
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Alteração 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) l) Investigações e ações penais em 
curso;

Suprimido

Or. en

Justificação

As investigações e ações penais em curso podem constituir fundamentos legítimos para impor 
restrições ou, inclusivamente, uma detenção. Porém, não se trata de uma questão a legislar 
pela presente diretiva. Nestes casos, os quadros penais nacionais preveem fundamentos 
suficientes para impor restrições ou a detenção.

Alteração 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Utilização de documentos de 
identidade falsos ou falsificados, 
destruição ou eliminação de documentos 
existentes ou recusa de fornecer 
impressões digitais de acordo com o 
exigido pelo direito da União ou pelo 
direito nacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea m)
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Texto da Comissão Alteração

m) Utilização de documentos de 
identidade falsos ou falsificados, destruição 
ou eliminação de documentos existentes ou 
recusa de fornecer impressões digitais de 
acordo com o exigido pelo direito da União 
ou pelo direito nacional;

m) Utilização de documentos de 
identidade ou de viagem, títulos de 
residência ou vistos, ou documentos que 
justifiquem as condições de entrada falsos 
ou falsificados, destruição ou eliminação 
de tais documentos, utilização de 
pseudónimos com intenções fraudulentas, 
prestação de outras informações falsas 
por via oral ou escrita ou recusa de 
fornecer dados biométricos de acordo com 
o exigido pelo direito da União ou pelo 
direito nacional;

Or. fr

Alteração 422
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Utilização de documentos de 
identidade falsos ou falsificados, 
destruição ou eliminação de documentos 
existentes ou recusa de fornecer impressões 
digitais de acordo com o exigido pelo 
direito da União ou pelo direito nacional;

m) Destruição ou eliminação de 
documentos existentes ou recusa de 
fornecer impressões digitais de acordo com 
o exigido pelo direito da União ou pelo 
direito nacional;

Or. en

Justificação

A utilização de documentos de identidade falsos ou falsificados não constitui, enquanto tal, 
um fator objetivo para determinar um futuro risco de fuga. Acresce o facto de muitos 
requerentes de asilo não terem alternativa à utilização de documentos de identidade falsos ou 
falsificados para fugirem do seu país de origem. No entanto, a destruição ou eliminação de 
forma intencional destes documentos pode constituir um fator objetivo para determinar um 
futuro risco de fuga.

Alteração 423
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) Oposição violenta ou fraudulenta 
aos procedimentos de regresso;

Suprimido

Or. en

Alteração 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Incumprimento de uma medida 
destinada a evitar o risco de fuga a que se 
refere o artigo 9.º, n.º 3;

Suprimido

Or. en

Alteração 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) Incumprimento de uma proibição 
de entrada que esteja vigente.

Suprimido

Or. it

Alteração 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
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Artigo 6 – n.º 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) Incumprimento de uma proibição 
de entrada que esteja vigente.

Suprimido

Or. en

Alteração 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) Incumprimento de uma proibição 
de entrada que esteja vigente.

p) Incumprimento de uma proibição 
de entrada válida.

Or. fr

Alteração 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A)  Risco para a ordem pública, a 
segurança pública ou a segurança 
nacional;

Or. fr

Alteração 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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1-A. 1-A. Os Estados-Membros podem 
prever na sua legislação nacional critérios 
objetivos adicionais.

Or. fr

Alteração 430
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A existência de um risco de fuga 
deve ser determinada com base numa 
avaliação global das circunstâncias 
específicas do caso concreto, tendo em 
conta os critérios objetivos referidos no 
n.º 1.

Suprimido

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos 
critérios objetivos estabelecidos no n.º 1, 
alíneas m), n), o) e p).

Or. en

Alteração 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

A existência de um risco de fuga deve ser 
determinada com base numa avaliação 
global das circunstâncias específicas do 
caso concreto, tendo em conta os critérios 
objetivos referidos no n.º 1.

A existência de um risco de fuga deve ser 
determinada com base numa avaliação 
global das circunstâncias específicas do 
caso concreto, tendo em conta os critérios 
objetivos referidos nos n.os 1 e 1-A.

Or. fr
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Alteração 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos 
critérios objetivos estabelecidos no n.º 1, 
alíneas m), n), o) e p).

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente proposta parte do princípio de que deve haver sempre uma apreciação individual 
do risco de fuga, introduzindo uma presunção automática do risco de fuga com base em 
determinados fundamentos.

Alteração 433
Isabel Santos

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos 
critérios objetivos estabelecidos no n.º 1, 
alíneas m), n), o) e p).

Suprimido

Or. pt

Alteração 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos critérios 
objetivos estabelecidos no n.º 1, alíneas m), 
n), o) e p).

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos critérios 
objetivos estabelecidos no n.º 1, alíneas d), 
e), f), g), h), k), l), m), n), o), p) e q).

Or. fr

Alteração 435
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos critérios 
objetivos estabelecidos no n.º 1, alíneas m), 
n), o) e p).

Os Estados-Membros devem determinar a 
presunção de risco de fuga num caso 
concreto, salvo prova em contrário, se for 
cumprido um dos critérios objetivos 
estabelecidos no n.º 1, alíneas f), g), h), i), 
j), k), m), n), o) e p).

Or. en

Alteração 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos critérios 
objetivos estabelecidos no n.º 1, alíneas m), 
n), o) e p).

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos critérios 
objetivos estabelecidos no n.º 1, alíneas k), 
m), n), o) e p).
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Or. en

Justificação

Está demonstrado que os nacionais de países terceiros condenados, por exemplo, pela 
prática de um crime grave noutro Estado-Membro circulam entre os Estados-Membros.

Alteração 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos critérios 
objetivos estabelecidos no n.º 1, alíneas m), 
n), o) e p).

Contudo, os Estados-Membros devem 
determinar a presunção de risco de fuga 
num caso concreto, salvo prova em 
contrário, se for cumprido um dos critérios 
objetivos estabelecidos no n.º 1, alíneas m), 
n) e o).

Or. it

Alteração 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de cooperação Obrigação de cooperação por parte dos 
nacionais de países terceiros

Or. fr

Alteração 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título
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Texto da Comissão Alteração

Obrigação de cooperação Informação e cooperação

Or. en

Alteração 440
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de cooperação Prestação de informação

Or. en

Alteração 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de cooperação Cooperação

Or. en

Alteração 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem impor 
aos nacionais de países terceiros a 
obrigação de cooperarem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 

1. Os Estados-Membros devem impor 
aos nacionais de países terceiros a 
obrigação de cooperarem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 
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procedimentos de regresso. Esta obrigação 
deve incluir, em especial:

procedimentos de regresso, salvo quando o 
nacional de país terceiro consiga 
demonstrar que partirá sem assistência. 
Esta obrigação deve incluir, em especial:

Or. en

Alteração 443
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem impor 
aos nacionais de países terceiros a 
obrigação de cooperarem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Esta obrigação 
deve incluir, em especial:

1. Os Estados-Membros devem impor 
aos nacionais de países terceiros a 
obrigação de cooperarem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso, salvo quando o 
nacional de país terceiro consiga 
demonstrar que partirá sem assistência. 
Esta obrigação deve incluir, em especial:

Or. en

Alteração 444
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem impor 
aos nacionais de países terceiros a 
obrigação de cooperarem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Esta obrigação 
deve incluir, em especial:

1. Os Estados-Membros devem 
informar os nacionais de países terceiros 
envolvidos num procedimento de regresso, 
numa língua que compreendam, de modo 
conciso, transparente, compreensível e 
facilmente acessível, com recurso a 
linguagem clara e simples, de todas as 
etapas dos procedimentos de regresso. A 
informação prestada deve incluir, em 
especial:
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Or. en

Alteração 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem impor 
aos nacionais de países terceiros a 
obrigação de cooperarem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Esta obrigação 
deve incluir, em especial:

1. Os Estados-Membros devem 
facilitar a cooperação entre os nacionais 
de países terceiros e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
todas as etapas dos procedimentos de 
regresso. Todas as informações sobre o 
procedimento devem ser prestadas aos 
nacionais de países terceiros numa língua 
que compreendam.

Or. en

Alteração 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem impor 
aos nacionais de países terceiros a 
obrigação de cooperarem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso. Esta 
obrigação deve incluir, em especial:

1. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas no sentido de facilitar que as 
autoridades competentes e o nacional de 
país terceiro cooperem e forneçam 
informações mutuamente.

Or. en

Justificação

Esta alteração reconhece a importância da prestação de informações e da cooperação 
mútuas durante o procedimento de regresso. É, portanto, mais equilibrada do que a proposta 
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da Comissão, que atribui os deveres apenas ao nacional de país terceiro. A prestação de 
informações e a cooperação mútuas são essenciais para a construção de confiança no 
processo de regresso, tornando-o mais eficiente e eficaz, bem como capaz de ter em 
consideração as circunstâncias específicas do nacional de país terceiro.

Alteração 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O dever de fornecer todos os 
elementos necessários para determinar ou 
verificar a identidade;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este elemento está doravante incorporado numa alteração nova e mais equilibrada ao 
artigo 7, n.º 2.

Alteração 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O dever de fornecer todos os 
elementos necessários para determinar ou 
verificar a identidade;

a) O dever de fornecer todos os 
elementos necessários para determinar ou 
verificar a identidade, incluindo a idade 
por meio de testes ósseos ou dentários;

Or. fr

Alteração 449
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O dever de fornecer todos os 
elementos necessários para determinar ou 
verificar a identidade;

a) O dever de fornecer todos os 
elementos necessários para determinar ou 
verificar a identidade e de provar os 
esforços realizados, se tal for solicitado;

Or. fr

Alteração 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O dever de fornecer todos os 
elementos necessários para determinar ou 
verificar a identidade;

a) Os nacionais de países terceiros 
cooperam no sentido de fornecer todos os 
elementos necessários para determinar ou 
verificar a identidade;

Or. en

Alteração 451
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O dever de fornecer todos os 
elementos necessários para determinar ou 
verificar a identidade;

a) Uma perspetiva geral e uma 
explicação das diferentes etapas do 
procedimento de regresso;

Or. en

Alteração 452
Anne-Sophie Pelletier
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O dever de informar sobre os 
países terceiros de trânsito;

Suprimido

Or. en

Alteração 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O dever de informar sobre os 
países terceiros de trânsito;

Suprimido

Or. en

Alteração 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O dever de informar sobre os 
países terceiros de trânsito;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este elemento está doravante incorporado numa alteração nova e mais equilibrada ao 
artigo 7, n.º 2.

Alteração 455
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O dever de informar sobre os 
países terceiros de trânsito;

Suprimido

Or. it

Alteração 456
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O dever de informar sobre os países 
terceiros de trânsito;

b) O dever de informar sobre os países 
terceiros de trânsito e sobre as pessoas de 
contacto ou guias;

Or. ro

Alteração 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O dever de se manter presente e 
disponível ao longo de todo o processo;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este elemento está doravante incorporado numa alteração nova e mais equilibrada ao 
artigo 7, n.º 2.
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Alteração 458
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O dever de se manter presente e 
disponível ao longo de todo o processo;

Suprimido

Or. en

Alteração 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O dever de se manter presente e 
disponível ao longo de todo o processo;

c) O dever de comunicar um 
endereço válido às autoridades 
competentes no formato e no prazo 
estabelecidos pelo direito nacional, e de se 
manter presente e disponível ao longo de 
todo o processo;

Or. fr

Alteração 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O dever de se manter presente e 
disponível ao longo de todo o processo;

c) A disponibilidade dos nacionais de 
países terceiros ao longo de todo o 
processo;

Or. en
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Alteração 461
Anne-Sophie Pelletier

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) O conhecimento das 
consequências do incumprimento do 
dever de regresso na sequência de uma 
decisão de regresso;

Or. en

Alteração 462
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) O conhecimento do prazo do 
procedimento, incluindo eventuais prazos 
que as autoridades competentes devam 
observar, nomeadamente os prazos de 
detenção;

Or. en

Alteração 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O dever de apresentar às 
autoridades competentes de países 
terceiros um pedido de emissão de um 

Suprimido
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documento de viagem válido.

Or. en

Justificação

Este elemento está doravante incorporado numa alteração nova e mais equilibrada ao 
artigo 7, n.º 2.

Alteração 464
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O dever de apresentar às 
autoridades competentes de países 
terceiros um pedido de emissão de um 
documento de viagem válido.

Suprimido

Or. en

Alteração 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O dever de apresentar às 
autoridades competentes de países 
terceiros um pedido de emissão de um 
documento de viagem válido.

Suprimido

Or. en

Alteração 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
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Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O dever de apresentar às 
autoridades competentes de países terceiros 
um pedido de emissão de um documento 
de viagem válido.

d) O dever de apresentar às 
autoridades competentes de países terceiros 
um pedido de emissão de um documento 
de viagem válido e de apresentar todas as 
informações e declarações necessárias à 
obtenção de tal documento, bem como o 
dever de cooperar com as referidas 
autoridades;

Or. fr

Alteração 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O dever de apresentar às 
autoridades competentes de países terceiros 
um pedido de emissão de um documento 
de viagem válido.

d) O dever de apresentar às 
autoridades competentes de países terceiros 
um pedido de emissão de um documento 
de viagem válido e de satisfazer os 
requisitos relativos à sua situação clínica, 
conforme exigido pelo país de origem;

Or. en

Alteração 468
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O dever de apresentar às 
autoridades competentes de países terceiros 
um pedido de emissão de um documento 
de viagem válido.

d) O dever de apresentar às 
autoridades competentes de países terceiros 
um pedido de emissão de um documento 
de viagem válido e de satisfazer os 
requisitos relativos à sua situação clínica, 
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conforme exigido pelo país de origem;

Or. en

Alteração 469
Anne-Sophie Pelletier

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Uma perspetiva geral clara dos 
direitos e deveres durante o procedimento, 
incluindo o direito a vias de recurso 
efetivo contra as decisões relacionadas 
com o regresso ou com a detenção a que 
se referem os artigos 15.º e 18.º-A e o 
direito a assistência jurídica e a 
interpretação gratuitas;

Or. en

Alteração 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) O dever de se apresentar 
pessoalmente, quando e se tal for 
solicitado para esse efeito, perante as 
autoridades competentes nacionais e do 
país terceiro.

Or. fr

Alteração 471
Anne-Sophie Pelletier

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

Texto da Comissão Alteração

d-B) Conhecimento do resultado de 
decisões relacionadas com o regresso ou a 
detenção a que se referem os artigos 15.º 
e 18.º, a fundamentação dessas decisões e 
os elementos tomados em consideração 
para efeitos das decisões, bem como os 
prazos e modos de contestação dessas 
decisões.

Or. en

Alteração 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos referidos no n.º 1, 
alínea a), incluem as declarações e a 
documentação na posse dos nacionais de 
países terceiros que digam respeito à 
identidade, nacionalidade ou 
nacionalidades, idade, país ou países e 
local ou locais de residência anterior, 
itinerários e documentação de viagem.

Suprimido

Or. en

Alteração 473
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos referidos no n.º 1, 
alínea a), incluem as declarações e a 
documentação na posse dos nacionais de 

Suprimido
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países terceiros que digam respeito à 
identidade, nacionalidade ou 
nacionalidades, idade, país ou países e 
local ou locais de residência anterior, 
itinerários e documentação de viagem.

Or. en

Alteração 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos referidos no n.º 1, 
alínea a), incluem as declarações e a 
documentação na posse dos nacionais de 
países terceiros que digam respeito à 
identidade, nacionalidade ou 
nacionalidades, idade, país ou países e 
local ou locais de residência anterior, 
itinerários e documentação de viagem.

2. O nacional de país terceiro deve, 
tanto quanto for do seu conhecimento e 
esteja dentro das suas capacidades, 
informar as autoridades competentes 
sobre os elementos necessários para 
determinar ou verificar a sua identidade, 
incluindo, se disponível, a documentação 
que diga respeito à nacionalidade ou 
nacionalidades, idade, país ou países e 
local ou locais de residência anterior, 
itinerários e documentação de viagem. O 
nacional de país terceiro deve igualmente 
manter-se presente e disponível ao longo 
de todo o processo e, na medida do 
possível e sem comprometer os seus 
direitos ou segurança, cooperar com a 
apresentação de um pedido de emissão de 
um documento de viagem válido às 
autoridades competentes de países 
terceiros.

Or. en

Alteração 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta de diretiva
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Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos referidos no n.º 1, 
alínea a), incluem as declarações e a 
documentação na posse dos nacionais de 
países terceiros que digam respeito à 
identidade, nacionalidade ou 
nacionalidades, idade, país ou países e 
local ou locais de residência anterior, 
itinerários e documentação de viagem.

2. Os elementos referidos no n.º 1, 
alínea a), incluem as declarações e a 
documentação na posse dos nacionais de 
países terceiros que digam respeito à 
identidade, nacionalidade ou 
nacionalidades, idade e meio de 
verificação da idade declarado por um 
teste ósseo ou dentário, país ou países e 
local ou locais de residência anterior, 
itinerários e documentação de viagem e 
qualquer outro elemento que os Estados-
Membros considerem útil.

Or. fr

Alteração 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os elementos referidos no n.º 1, 
alínea a), incluem as declarações e a 
documentação na posse dos nacionais de 
países terceiros que digam respeito à 
identidade, nacionalidade ou 
nacionalidades, idade, país ou países e 
local ou locais de residência anterior, 
itinerários e documentação de viagem.

2. Os elementos referidos no n.º 1, 
alínea a), incluem as declarações e a 
documentação na posse dos nacionais de 
países terceiros que digam respeito à 
identidade, local e data de nascimento, 
nacionalidade ou nacionalidades, país ou 
países e local ou locais de residência 
anterior, itinerários e documentação de 
viagem e dados biométricos.

Or. fr

Alteração 477
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
informar os nacionais de países terceiros 
das consequências do incumprimento da 
obrigação a que se refere o n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
informar os nacionais de países terceiros 
das consequências do incumprimento da 
obrigação a que se refere o n.º 1.

3. Os Estados-Membros devem 
informar os nacionais de países terceiros, 
por escrito, de uma forma concisa, 
transparente, inteligível e facilmente 
acessível, utilizando uma linguagem clara 
e simples com base num modelo 
normalizado, a desenvolver pela Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira, e numa língua que o requerente 
compreenda. Sempre que necessário, 
essas informações devem também ser 
fornecidas oralmente e de uma forma 
visual através de vídeos e de pictogramas, 
bem como ter em consideração as 
circunstâncias individuais, especialmente 
no caso de pessoas vulneráveis. Essas 
informações devem incluir, pelo menos, 
uma perspetiva geral clara do 
procedimento de regresso, os direitos e os 
deveres no decorrer do procedimento, as 
consequências do incumprimento de uma 
obrigação de regresso na sequência de 
uma decisão de regresso, bem como os 
contactos de organizações não 
governamentais e internacionais que 
possam prestar aconselhamento e as 
opções para regressos sustentáveis, tais 
como medidas de apoio e de reintegração.
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Or. en

Justificação

Esta redação define elementos e modalidades mais precisos relativamente às informações a 
prestar, respeitando também as posições do PE quanto à prestação de informações no SECA 
e os acordos já alcançados em trílogos.

Alteração 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
informar os nacionais de países terceiros 
das consequências do incumprimento da 
obrigação a que se refere o n.º 1.

3. Os Estados-Membros devem 
informar os nacionais de países terceiros 
das consequências do incumprimento da 
obrigação a que se refere o n.º 1. No caso 
de crianças, as informações devem ser 
facultadas de uma forma adequada a 
crianças e numa língua que 
compreendam, na presença de 
responsáveis pela proteção de crianças, 
ou do tutor.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que o superior interesse da criança constitui sempre a consideração 
primordial, deve ser designado um tutor para crianças separadas e não acompanhadas. Esta 
alteração é baseada no manual da FRA sobre a tutela de crianças privadas de cuidados 
parentais, p. 26 e seguintes.

Alteração 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 3. Os Estados-Membros devem 
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informar os nacionais de países terceiros 
das consequências do incumprimento da 
obrigação a que se refere o n.º 1.

informar os nacionais de países terceiros 
das consequências do incumprimento da 
obrigação a que se refere o n.º 1. Os 
Estados-Membros estabelecem as 
modalidades de prestação das referidas 
informações.

Or. fr

Alteração 481
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todas as informações referidas no 
n.º 1 devem ser prestadas em tempo útil 
para permitir aos nacionais de países 
terceiros o exercício dos direitos 
garantidos ao abrigo da presente diretiva. 
As informações devem ser prestadas 
oralmente e por escrito. No caso dos 
menores, as informações devem ser 
facultadas de uma forma adequada a 
crianças por pessoal devidamente 
qualificado também em direito da União e 
direito internacional em matéria de 
direitos humanos, bem como em direito da 
União e direito internacional em matéria 
de refugiados, e com a participação de 
membros da família ou do tutor.

Or. en

Alteração 482
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem 
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facultar folhetos informativos gerais que 
expliquem os principais elementos do 
procedimento de regresso, transmitidos 
oralmente e por escrito.

Or. en

Alteração 483
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar aos nacionais de países 
terceiros a assistência de um responsável 
pelo tratamento de processos para lhes 
prestar assistência durante o 
procedimento, em conformidade com o 
artigo 14.º.

Or. en

Alteração 484
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Os Estados-Membros devem 
proporcionar aos nacionais de países 
terceiros em processo de regresso a 
oportunidade de comunicar com a 
Organização Internacional para as 
Migrações (OIM) e facultar-lhes os 
contactos de organizações que prestam 
aconselhamento ou consultoria jurídica. 
O aconselhamento ou consultoria jurídica 
devem ser prestados de forma sistemática 
e em todas das fases do procedimento, 
incluindo no que se refere a vias jurídicas 
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de recurso.

Or. en

Alteração 485
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-E (novo))

Texto da Comissão Alteração

3-E. Os Estados-Membros devem 
facultar aos nacionais de países terceiros 
em processo de regresso o acesso a 
cuidados de saúde e a outros serviços 
sociais de que necessitem.

Or. en

Alteração 486
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Direito a ser ouvido

Antes da adoção de uma decisão de 
regresso, deve ser garantido ao nacional 
de país terceiro o direito a ser ouvido, 
nomeadamente para ter em conta:
a) A permanência regular ou irregular do 
nacional de país terceiro;
b) Todas as circunstâncias que afetam a 
obrigação de emitir uma decisão de 
regresso nos termos do artigo 8.º, n.os 2, 3, 
4 e 5;
c) A situação pessoal e familiar;
d) A vontade de partir voluntariamente ao 



AM\1214327PT.docx 219/368 PE658.738v01-00

PT

abrigo do artigo 9.º;
e) Outros pormenores relevantes para 
evitar a violação de direitos fundamentais, 
nomeadamente o princípio da não 
repulsão, o direito ao respeito pela vida 
familiar, bem como o interesse superior 
da criança.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa introduzir o direito do nacional de país terceiro objeto da decisão de 
regresso a ser ouvido, conforme reconhecido pelo TJUE nos processos C-249/13 (Boudjlida) 
e C-82/16 (K.A. e o.).

Alteração 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

TERMO DA SITUAÇÃO IRREGULAR (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 488
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

TERMO DA SITUAÇÃO IRREGULAR (Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. en

Alteração 489
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 a 5, os Estados-
Membros devem emitir uma decisão de 
regresso relativamente a qualquer nacional 
de país terceiro que se encontre em 
situação irregular no seu território.

1. Sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 a 5, os Estados-
Membros, antes de emitirem uma decisão 
de regresso relativamente a qualquer 
nacional de país terceiro que se encontre 
em situação irregular no seu território, 
devem verificar sempre se a situação da 
pessoa poderia ser regularizada com base 
nos laços que a ligam ao Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Esta alteração está inextricavelmente relacionada com as alterações propostas ao 
considerando 4.

Alteração 490
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 a 5, os Estados-
Membros devem emitir uma decisão de 
regresso relativamente a qualquer nacional 
de país terceiro que se encontre em 
situação irregular no seu território.

1. Sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 a 5, os Estados-
Membros devem emitir uma decisão de 
regresso e uma ordem de detenção 
relativamente a qualquer nacional de país 
terceiro que se encontre em situação 
irregular no seu território.

Or. nl
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Justificação

Uma decisão de regresso sem ordem de detenção tem sido letra morta na esmagadora 
maioria dos casos na atualidade. É esse o motivo do fracasso da política europeia de asilo. 
Esta alteração segue a recomendação formulada no considerando 28 de não entravar a 
preparação do regresso.

Alteração 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 a 5, os Estados-
Membros devem emitir uma decisão de 
regresso relativamente a qualquer nacional 
de país terceiro que se encontre em 
situação irregular no seu território.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 492
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os nacionais de países terceiros 
em situação irregular no território de um 
Estado-Membro, que sejam detentores de 
um título de residência válido ou de outro 
título emitido por outro Estado-Membro e 
que lhes confira direito de permanência, 
estão obrigados a dirigir-se 

Suprimido
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imediatamente para esse Estado-Membro. 
Em caso de incumprimento desta 
exigência pelo nacional de país terceiro 
em causa ou se for necessária a partida 
imediata deste por razões de ordem 
pública ou de segurança nacional, aplica-
se o n.º 1.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 4.

Alteração 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os nacionais de países terceiros em 
situação irregular no território de um 
Estado-Membro, que sejam detentores de 
um título de residência válido ou de outro 
título emitido por outro Estado-Membro e 
que lhes confira direito de permanência, 
estão obrigados a dirigir-se imediatamente 
para esse Estado-Membro. Em caso de 
incumprimento desta exigência pelo 
nacional de país terceiro em causa ou se for 
necessária a partida imediata deste por 
razões de ordem pública ou de segurança 
nacional, aplica-se o n.º 1.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».
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Alteração 494
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de incumprimento deste requisito 
pelo nacional de país terceiro em causa, 
aplica-se o n.º 1 e o Estado-Membro que 
emitiu a decisão de regresso deve dar 
início a uma consulta nos termos do 
artigo 10.º do Regulamento (UE) 
2018/1860.
Quando o Estado-Membro que emitiu o 
título de residência ou outro título que 
confira direito de permanência comunica 
ao Estado-Membro que emitiu a decisão 
de regresso que mantém esse título, ou 
quando não toma uma decisão no prazo 
estabelecido pelo artigo 10.º, alínea e), do 
Regulamento (UE) 2018/1860, esse 
Estado-Membro fica obrigado a admitir o 
nacional de país terceiro no seu território.

Or. en

Justificação

Uma vez que o regulamento apenas estabelece regras relativas à consulta entre Estados-
Membros, a diretiva deve estabelecer a regra de o Estado-Membro admitir o nacional de país 
terceiro no seu território, o que constitui a consequência do procedimento iniciado ao abrigo 
do Regulamento (UE) n.º 2018/1860 nos casos em que o título de residência válido ou outro 
título não foram retirados. Uma vez que a legislação do SIS no domínio do regresso foi 
publicada em 28 de novembro de 2018, após a proposta da Comissão relativa ao regresso, é 
importante ligar os dois textos, dado que ambos tratam da questão do regresso e por motivos 
de coerência jurídica.

Alteração 495
Pietro Bartolo

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração
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3. Os Estados-Membros podem 
abster-se de emitir a decisão de regresso 
em relação a nacionais de países terceiros 
que se encontrem em situação irregular no 
seu território e sejam aceites por outros 
Estados-Membros ao abrigo de acordos ou 
convenções bilaterais existentes em 13 de 
janeiro de 2009. Nesse caso, os Estados-
Membros que aceitarem os nacionais de 
países terceiros em causa devem aplicar o 
n.º 1.

3. Os Estados-Membros podem 
abster-se de emitir a decisão de regresso 
em relação a nacionais de países terceiros 
que se encontrem em situação irregular no 
seu território e sejam aceites por outros 
Estados-Membros ao abrigo de acordos 
existentes em 13 de janeiro de 2009. A 
decisão do Estado-Membro de não 
proceder à adoção de uma decisão de 
regresso ao abrigo de um acordo bilateral 
deve ser proferida por escrito e 
acompanhada de uma fundamentação 
adequada, devendo ter em conta todas as 
garantias processuais e substantivas 
previstas na presente diretiva e no direito 
da UE. Estas decisões não podem 
prejudicar o acesso ao procedimento de 
proteção internacional nem os direitos dos 
menores.

Or. it

Justificação

Só os acordos de readmissão permitem um controlo democrático e parlamentar; todas as 
decisões de não proceder ao regresso devem respeitar todas as garantias processuais e 
substantivas e salvaguardar o princípio do interesse superior da criança. A alteração está 
associada às alterações apresentadas nos considerandos 16 e 19 sobre as decisões de 
regresso e a possibilidade de recurso das mesmas.

Alteração 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
abster-se de emitir a decisão de regresso 
em relação a nacionais de países terceiros 
que se encontrem em situação irregular no 
seu território e sejam aceites por outros 
Estados-Membros ao abrigo de acordos ou 
convenções bilaterais existentes em 13 de 
janeiro de 2009. Nesse caso, os Estados-
Membros que aceitarem os nacionais de 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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países terceiros em causa devem aplicar o 
n.º 1.

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 497
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, a 
qualquer momento, conceder autorizações 
de residência autónomas ou de outro tipo 
que, por razões compassivas, 
humanitárias ou outras, confiram o 
direito de permanência a nacionais de 
países terceiros em situação irregular no 
seu território. Neste caso, não pode ser 
emitida qualquer decisão de regresso. Nos 
casos em que já tiver sido emitida decisão 
de regresso, esta deve ser revogada ou 
suspensa pelo prazo de vigência da 
autorização de residência ou outra que 
confira direito de permanência.

Suprimido

Or. nl

Justificação

O procedimento de asilo, enquanto tal, não fornece garantias suficientes de que a situação 
individual do nacional de país terceiro é tida em conta. Esta alteração está ligada ao 
considerando 28, que já faz referência a uma apreciação individual.

Alteração 498
Anne-Sophie Pelletier
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, a 
qualquer momento, conceder autorizações 
de residência autónomas ou de outro tipo 
que, por razões compassivas, humanitárias 
ou outras, confiram o direito de 
permanência a nacionais de países terceiros 
em situação irregular no seu território. 
Neste caso, não pode ser emitida qualquer 
decisão de regresso. Nos casos em que já 
tiver sido emitida decisão de regresso, esta 
deve ser revogada ou suspensa pelo prazo 
de vigência da autorização de residência ou 
outra que confira direito de permanência.

4. Os Estados-Membros devem 
analisar sempre se poderia ser concedida 
à pessoa uma autorização de residência 
autónoma ou de outro tipo que, por razões 
compassivas, humanitárias, baseadas em 
direitos ou outras, confira o direito de 
permanência a nacionais de países terceiros 
em situação irregular no seu território. 
Neste caso, não pode ser emitida qualquer 
decisão de regresso. Nos casos em que já 
tiver sido emitida decisão de regresso, esta 
deve ser revogada ou suspensa pelo prazo 
de vigência da autorização de residência ou 
outra que confira direito de permanência.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 4.

Alteração 499
Pietro Bartolo

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, a 
qualquer momento, conceder autorizações 
de residência autónomas ou de outro tipo 
que, por razões compassivas, humanitárias 
ou outras, confiram o direito de 
permanência a nacionais de países terceiros 
em situação irregular no seu território. 
Neste caso, não pode ser emitida qualquer 
decisão de regresso. Nos casos em que já 
tiver sido emitida decisão de regresso, esta 
deve ser revogada ou suspensa pelo prazo 

4. Em todo o caso, os Estados-
Membros devem ponderar a possibilidade 
de conceder autorizações de residência 
autónomas ou de outro tipo que, por razões 
compassivas, humanitárias ou outras, 
confiram o direito de permanência a 
nacionais de países terceiros em situação 
irregular no seu território. Neste caso, não 
pode ser emitida qualquer decisão de 
regresso. Nos casos em que já tiver sido 
emitida decisão de regresso, esta deve ser 
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de vigência da autorização de residência ou 
outra que confira direito de permanência.

revogada ou suspensa pelo prazo de 
vigência da autorização de residência ou 
outra que confira direito de permanência.

Or. it

Justificação

A atual formulação deixa ampla margem aos Estados-Membros para decidirem se pretendem 
recorrer ou não à autorização por motivos compassivos e humanitários. A alteração está 
ligada à modificação do considerando 19 relativo à suspensão da decisão por outros motivos.

Alteração 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem, a 
qualquer momento, conceder autorizações 
de residência autónomas ou de outro tipo 
que, por razões compassivas, humanitárias 
ou outras, confiram o direito de 
permanência a nacionais de países terceiros 
em situação irregular no seu território. 
Neste caso, não pode ser emitida qualquer 
decisão de regresso. Nos casos em que já 
tiver sido emitida decisão de regresso, esta 
deve ser revogada ou suspensa pelo prazo 
de vigência da autorização de residência ou 
outra que confira direito de permanência.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 501
Tom Vandendriessche
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que estiver em curso o 
processo de renovação do título de 
residência ou de outra autorização que 
confira um direito de permanência a favor 
de nacionais de países terceiros em 
situação irregular no território de um 
Estado-Membro, este deve ponderar a 
hipótese de não emitir decisões de 
regresso até à conclusão do referido 
processo.

5. Sempre que estiver em curso o 
processo de renovação do título de 
residência ou de outra autorização que 
confira um direito de permanência a favor 
de nacionais de países terceiros em 
situação irregular no território de um 
Estado-Membro, uma decisão de regresso 
põe termo ao referido processo.

Or. nl

Justificação

Deve ser evitada a combinação de diferentes procedimentos para prejudicar a política de 
asilo. Esta alteração é necessária para alcançar o objetivo enunciado no considerando 3.

Alteração 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que estiver em curso o 
processo de renovação do título de 
residência ou de outra autorização que 
confira um direito de permanência a favor 
de nacionais de países terceiros em 
situação irregular no território de um 
Estado-Membro, este deve ponderar a 
hipótese de não emitir decisões de regresso 
até à conclusão do referido processo.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 



AM\1214327PT.docx 229/368 PE658.738v01-00

PT

longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 503
Isabel Santos

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo 
à permanência regular de um nacional de 
país terceiro, incluindo uma decisão de 
não concessão do estatuto de refugiado ou 
de proteção subsidiária ao nacional de 
país terceiro em causa, em conformidade 
com o Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Condições de Asilo].

Suprimido

Or. pt

Alteração 504
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo 
à permanência regular de um nacional de 
país terceiro, incluindo uma decisão de 
não concessão do estatuto de refugiado ou 
de proteção subsidiária ao nacional de 
país terceiro em causa, em conformidade 
com o Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Condições de Asilo].

Suprimido

Or. en
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Alteração 505
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo 
à permanência regular de um nacional de 
país terceiro, incluindo uma decisão de 
não concessão do estatuto de refugiado ou 
de proteção subsidiária ao nacional de 
país terceiro em causa, em conformidade 
com o Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Condições de Asilo].

Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso tal como previsto na 
sua legislação nacional:

Or. en

Alteração 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo à 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro, incluindo uma decisão de 
não concessão do estatuto de refugiado ou 
de proteção subsidiária ao nacional de 
país terceiro em causa, em conformidade 
com o Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Condições de Asilo].

Os Estados-Membros podem emitir uma 
decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo à 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro.

Or. en

Alteração 507
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo à 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro, incluindo uma decisão de não 
concessão do estatuto de refugiado ou de 
proteção subsidiária ao nacional de país 
terceiro em causa, em conformidade com o 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Condições de Asilo].

Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo à 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro, incluindo uma decisão de não 
concessão do estatuto de refugiado ou de 
proteção subsidiária ao nacional de país 
terceiro em causa, em conformidade com o 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Condições de Asilo], apenas nos casos em 
que o âmbito de aplicação do princípio da 
não repulsão nos termos do direito 
europeu e internacional seja avaliado na 
íntegra e de forma individual no âmbito 
do procedimento de asilo.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder emitir uma decisão de regresso diretamente após ou 
juntamente com a decisão que põe termo à permanência regular, mas tal não deve ser 
obrigatório, dado que, em certos casos, as circunstâncias individuais poderão exigir outra 
medida. Por outro lado, nem todos os Estados-Membros avaliam na íntegra o aspeto da 
repulsão ao abrigo do acervo em matéria de regresso durante o procedimento de asilo ou na 
sua tomada de decisões de indeferimento ou de termo da permanência regular. Além disso, 
esta emissão imediata de uma decisão de regresso não pode comprometer possíveis 
diligências para apresentar recurso ou o direito de permanecer no território durante esses 
processos de recurso.

Alteração 508
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem emitir uma Os Estados-Membros devem emitir uma 
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decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo à 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro, incluindo uma decisão de não 
concessão do estatuto de refugiado ou de 
proteção subsidiária ao nacional de país 
terceiro em causa, em conformidade com o 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Condições de Asilo].

decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo à 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro, incluindo uma decisão de não 
concessão do estatuto de refugiado ou de 
proteção subsidiária ao nacional de país 
terceiro em causa, em conformidade com o 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Condições de Asilo], a fim de garantir 
procedimentos sem problemas, que são 
igualmente do interesse dos repatriados.

Or. en

Alteração 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso imediatamente após a 
adoção de uma decisão que ponha termo à 
permanência regular de um nacional de 
país terceiro, incluindo uma decisão de não 
concessão do estatuto de refugiado ou de 
proteção subsidiária ao nacional de país 
terceiro em causa, em conformidade com o 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Condições de Asilo].

Os Estados-Membros devem emitir uma 
decisão de regresso ao mesmo tempo ou 
imediatamente após a adoção de uma 
decisão que ponha termo à permanência 
regular de um nacional de país terceiro, 
incluindo uma decisão de não concessão do 
estatuto de refugiado ou de proteção 
subsidiária ao nacional de país terceiro em 
causa, em conformidade com o 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Condições de Asilo].

Or. fr

Alteração 510
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) No mesmo ato da decisão que 
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ponha termo à permanência regular de 
um nacional de país terceiro ou que a 
rejeite, incluindo uma decisão de não 
concessão do estatuto de refugiado ou de 
proteção subsidiária ao nacional de país 
terceiro em causa, em conformidade com 
o Regulamento (UE) .../... [Regulamento 
Condições de Asilo]; ou

Or. en

Alteração 511
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Juntamente com a decisão que 
ponha termo à permanência regular de 
um nacional de país terceiro ou que a 
rejeite, ou sem demora injustificada após 
a adoção dessa decisão, incluindo uma 
decisão de não concessão do estatuto de 
refugiado ou de proteção subsidiária ao 
nacional de país terceiro em causa, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
.../... [Regulamento Condições de Asilo].

Or. en

Alteração 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não obsta a que os 
Estados-Membros tomem decisões de 
regresso a par de decisões que ponham 
termo à permanência regular de nacionais 

A presente diretiva não obsta a que os 
Estados-Membros tomem decisões de 
regresso a par de decisões que ponham 
termo à permanência regular de nacionais 
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de países terceiros, ordens de afastamento, 
e/ou proibições de entrada, por decisão ou 
ato administrativo ou judicial previsto no 
respetivo direito interno.

de países terceiros, ordens de afastamento, 
e/ou proibições de entrada, por decisão ou 
ato administrativo ou judicial previsto no 
respetivo direito interno, sem prejuízo das 
garantias processuais disponíveis nos 
termos do capítulo III e ao abrigo de 
outras disposições aplicáveis do direito 
nacional e da União.

Or. en

Alteração 513
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não obsta a que os 
Estados-Membros tomem decisões de 
regresso a par de decisões que ponham 
termo à permanência regular de 
nacionais de países terceiros, ordens de 
afastamento, e/ou proibições de entrada, 
por decisão ou ato administrativo ou 
judicial previsto no respetivo direito 
interno.

A presente diretiva não afeta, em 
circunstância alguma, os direitos 
consagrados no artigo 47.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia mediante uma redução dos 
níveis e da acessibilidade a recursos 
judiciais eficazes comparativamente aos 
disponíveis, ao abrigo da legislação 
nacional, para os próprios cidadãos.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada às alterações 
propostas ao artigo 16.º.

Alteração 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração
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O primeiro e o segundo parágrafos não 
prejudicam as garantias previstas no 
capítulo III e noutras disposições 
pertinentes do direito da União e do 
direito nacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 515
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O primeiro e o segundo parágrafos não 
prejudicam as garantias previstas no 
capítulo III e noutras disposições 
pertinentes do direito da União e do 
direito nacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem 
reconhecer qualquer decisão de regresso 
emitida nos termos do n.º 1 pelas 
autoridades competentes de outros 
Estados-Membros nos termos da Diretiva 
2001/40/CE do Conselho. Nesses casos, o 
regresso é efetuado de acordo com a 
legislação aplicável do Estado-Membro 
que executa o procedimento de regresso.

Or. fr
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Alteração 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. 8. Sempre que necessário, os 
Estados-Membros cooperam através de 
pontos de contacto designados para 
facilitar a execução das decisões de 
regresso. Os Estados-Membros podem, em 
especial, cooperar permitindo o trânsito 
através do território de outro Estado-
Membro para efeitos de cumprimento de 
uma decisão de regresso ou obtenção de 
documentos de viagem. As modalidades 
dessa cooperação podem ser definidas em 
acordos bilaterais ou multilaterais e 
podem incluir condições para a escolta, 
prazos de resposta e custos associados.

Or. fr

Alteração 518
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado para a partida voluntária, 
até trinta dias, sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 e 4. Os Estados-
Membros podem determinar no respetivo 
direito interno que esse prazo só é 
concedido a pedido do nacional do país 
terceiro em causa. Nesse caso, os Estados-
Membros informam os nacionais de 
países terceiros em causa sobre a 
possibilidade de apresentar tal pedido.

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado para a partida voluntária, 
até seis meses, sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 e 4.

Or. en
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Alteração 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado para a partida 
voluntária, até trinta dias, sem prejuízo das 
exceções previstas nos n.os 2 e 4. Os 
Estados-Membros podem determinar no 
respetivo direito interno que esse prazo só 
é concedido a pedido do nacional do país 
terceiro em causa. Nesse caso, os Estados-
Membros informam os nacionais de países 
terceiros em causa sobre a possibilidade de 
apresentar tal pedido.

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado para a partida 
voluntária, até trinta dias, sem prejuízo das 
exceções previstas nos n.os 2 e 4. Os 
Estados-Membros podem determinar no 
respetivo direito interno que esse prazo só 
é concedido a pedido do nacional do país 
terceiro em causa. Nesse caso, os Estados-
Membros informam os nacionais de países 
terceiros em causa sobre a possibilidade de 
apresentar tal pedido e sobre os programas 
de regresso voluntário disponíveis numa 
língua que o nacional de país terceiro em 
situação irregular compreenda, e em 
tempo útil para lhe permitir exercer os 
direitos concedidos pela presente diretiva.

Or. it

Alteração 520
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado para a partida voluntária, 
até trinta dias, sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 e 4. Os Estados-
Membros podem determinar no respetivo 
direito interno que esse prazo só é 
concedido a pedido do nacional do país 
terceiro em causa. Nesse caso, os Estados-
Membros informam os nacionais de países 
terceiros em causa sobre a possibilidade de 

Os Estados-Membros devem, numa base 
casuística, prever o prazo adequado para a 
partida voluntária no âmbito de uma 
decisão de regresso, no máximo de trinta 
dias, sem prejuízo das exceções previstas 
nos n.os 2 e 4. Os Estados-Membros podem 
determinar no respetivo direito interno que 
esse prazo só é concedido a pedido do 
nacional do país terceiro em causa. Nesse 
caso, os Estados-Membros informam os 
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apresentar tal pedido. nacionais de países terceiros em causa 
sobre a possibilidade de apresentar tal 
pedido.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder avaliar caso a caso a quantidade de dias adequada para 
cada decisão de regresso. O texto não era suficientemente claro nesta matéria. Além disso, o 
período máximo de 30 dias é essencial para assegurar um regresso eficaz.

Alteração 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado para a partida voluntária, 
até trinta dias, sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 e 4. Os Estados-
Membros podem determinar no respetivo 
direito interno que esse prazo só é 
concedido a pedido do nacional do país 
terceiro em causa. Nesse caso, os Estados-
Membros informam os nacionais de países 
terceiros em causa sobre a possibilidade 
de apresentar tal pedido.

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado de trinta dias para a 
partida voluntária, sem prejuízo das 
exceções previstas nos n.os 2 e 4. Regra 
geral, os Estados-Membros concedem esse 
prazo, não sendo requerida a 
apresentação de um pedido por parte do 
nacional do país terceiro. Os Estados-
Membros informam os nacionais de países 
terceiros desse prazo para a partida 
voluntária.

Or. en

Justificação

Uma vez que a partida voluntária constitui a opção mais eficiente (em termos de custos), 
conforme sublinhado por vários relatórios e pela avaliação de impacto do PE, deve ser-lhe 
sempre concedida total oportunidade e prioridade, em vez de a limitar. Tornar 30 dias o 
período padrão aplicável permitirá uma maior clareza e concederá uma verdadeira 
oportunidade para que se concretize uma partida voluntária, tendo em conta que se trata 
muitas vezes de um processo moroso de tomada de decisão e de organização de aspetos 
práticos. Além disso, para facilitar plenamente a partida voluntária, o prazo de 30 dias deve 
ser concedido como regra, e não somente após um pedido para o efeito apresentado pelo 
nacional de país terceiro. Desta forma, seriam igualmente reduzidos os encargos para os 
Estados-Membros, visto que não seria necessário criar um procedimento de pedido separado.
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Alteração 522
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado para a partida voluntária, 
até trinta dias, sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 e 4. Os Estados-
Membros podem determinar no respetivo 
direito interno que esse prazo só é 
concedido a pedido do nacional do país 
terceiro em causa. Nesse caso, os Estados-
Membros informam os nacionais de países 
terceiros em causa sobre a possibilidade de 
apresentar tal pedido.

Em circunstâncias excecionais, a decisão 
de regresso deve prever um prazo 
adequado para a partida voluntária, até 
trinta dias. Os Estados-Membros podem 
determinar no respetivo direito interno que 
esse prazo só é concedido a pedido do 
nacional do país terceiro em causa. Nesse 
caso, os Estados-Membros informam os 
nacionais de países terceiros em causa 
sobre a possibilidade de apresentar tal 
pedido.

Or. nl

Alteração 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado para a partida voluntária, 
até trinta dias, sem prejuízo das exceções 
previstas nos n.os 2 e 4. Os Estados-
Membros podem determinar no respetivo 
direito interno que esse prazo só é 
concedido a pedido do nacional do país 
terceiro em causa. Nesse caso, os Estados-
Membros informam os nacionais de países 
terceiros em causa sobre a possibilidade de 
apresentar tal pedido.

A decisão de regresso deve prever um 
prazo adequado de trinta dias para a 
partida voluntária, sem prejuízo das 
exceções previstas nos n.os 2 e 4. Os 
Estados-Membros podem determinar no 
respetivo direito interno que esse prazo só 
é concedido a pedido do nacional do país 
terceiro em causa. Nesse caso, os Estados-
Membros informam os nacionais de países 
terceiros em causa sobre a possibilidade de 
apresentar tal pedido.

Or. en
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Alteração 524
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo previsto no primeiro parágrafo 
não exclui a possibilidade de os nacionais 
de países terceiros em causa partirem 
antes do seu termo.

Suprimido

Or. en

Alteração 525
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O prazo para a partida voluntária deve ser 
determinado tendo em conta as 
circunstâncias específicas do caso 
concreto, em especial, a perspetiva de 
regresso.

Suprimido

Or. nl

Justificação

A política de asilo exige procedimentos simplificados e claros, nos quais a igualdade de 
direitos seja primordial.

Alteração 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O prazo para a partida voluntária deve ser 
determinado tendo em conta as 

Suprimido
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circunstâncias específicas do caso 
concreto, em especial, a perspetiva de 
regresso.

Or. en

Justificação

Embora uma aferição individual seja seguramente essencial, não é necessária em todos os 
casos, uma vez que, em princípio, o prazo de 30 dias deve ser sempre concedido. No entanto, 
em casos excecionais com prazos mais curtos, tal como sublinhado na alteração abaixo ao 
artigo 9.º, n.º 4, deverá ser realizada a apreciação individual.

Alteração 527
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O prazo para a partida voluntária deve ser 
determinado tendo em conta as 
circunstâncias específicas do caso 
concreto, em especial, a perspetiva de 
regresso.

Suprimido

Or. en

Alteração 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – terceiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O prazo para a partida voluntária deve ser 
determinado tendo em conta as 
circunstâncias específicas do caso 
concreto, em especial, a perspetiva de 
regresso.

O prazo para a partida voluntária deve ser 
determinado tendo em conta as 
circunstâncias específicas do caso 
concreto.

Or. fr
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Alteração 529
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que necessário, os 
Estados-Membros estendem o prazo 
previsto para a partida voluntária por um 
período adequado, tendo em conta as 
especificidades do caso concreto, tais 
como a duração da permanência, a 
existência de filhos que frequentem a 
escola e a existência de outros membros 
da família e de laços sociais.

Suprimido

Or. nl

Justificação

As crianças só têm a ganhar com uma retoma da sua escolaridade o mais depressa possível, 
no seu país de origem, entre as suas tradições culturais e na sua língua materna. O 
procedimento deve ser suficientemente curto para impedir o desenvolvimento de laços 
familiares e sociais durante o mesmo, de modo que estes laços não possam ser invocados 
para decretar uma residência permanente após um indeferimento. Esta alteração acaba com 
a possibilidade de prorrogação por motivos contrários ao objetivo enunciado no 
considerando 3.

Alteração 530
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que necessário, os Estados-
Membros estendem o prazo previsto para a 
partida voluntária por um período 
adequado, tendo em conta as 
especificidades do caso concreto, tais como 
a duração da permanência, a existência de 
filhos que frequentem a escola e a 
existência de outros membros da família e 

2. Sempre que necessário, os Estados-
Membros estendem o prazo previsto para a 
partida voluntária por um período 
adequado, tendo em conta as 
especificidades do caso concreto, tais como 
a duração da permanência, a existência de 
filhos que frequentem a escola, a existência 
de outros membros da família e de laços 
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de laços sociais. sociais, doença e hospitalização.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao considerando 4.

Alteração 531
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Podem ser impostas determinadas 
obrigações para evitar o risco de fuga, 
designadamente a apresentação periódica 
às autoridades, o depósito de uma caução 
adequada, a apresentação de documentos 
ou a obrigação de permanecer em 
determinado local durante o prazo de 
partida voluntária.

3. Podem ser impostas determinadas 
obrigações para evitar o risco de fuga, 
designadamente a apresentação periódica 
às autoridades, o depósito de uma caução 
adequada que seja sustentável para o 
nacional de país terceiro, a apresentação 
de documentos ou a obrigação de 
permanecer em determinado local durante 
o prazo de partida voluntária.

Or. en

Alteração 532
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não podem 
conceder um prazo para a partida 
voluntária nos seguintes casos:

Suprimido

a) Se houver risco de fuga determinado 
em conformidade com o artigo 6.º;
b) Se tiver sido indeferido um pedido de 
permanência regular por ser 
manifestamente infundado ou 
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fraudulento;
c) Se o nacional de país terceiro em causa 
constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

Or. en

Alteração 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não podem 
conceder um prazo para a partida 
voluntária nos seguintes casos:

4. Em casos excecionais, pode 
igualmente ser concedido um prazo para a 
partida voluntária mais curto, não inferior 
a quinze dias, após uma apreciação 
individual da perspetiva de regresso. Só 
poderá ser concedido um prazo inferior a 
quinze dias se a apreciação individual 
concluir que são aplicáveis os seguintes 
casos:

Or. en

Alteração 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não podem 
conceder um prazo para a partida 
voluntária nos seguintes casos:

4. Os Estados-Membros podem 
conceder um prazo para a partida 
voluntária não inferior a sete dias e, 
excecionalmente, não conceder um prazo 
para a partida voluntária nos seguintes 
casos:
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Or. en

Alteração 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se houver risco de fuga 
determinado em conformidade com o 
artigo 6.º;

a) Em caso de manifestação explícita 
de incumprimento das medidas 
relacionadas com o regresso aplicadas de 
acordo com a diretiva ou de 
incumprimento de uma medida destinada 
a prevenir o risco de fuga;

Or. en

Alteração 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se tiver sido indeferido um pedido 
de permanência regular por ser 
manifestamente infundado ou 
fraudulento;

Suprimido

Or. en

Alteração 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se tiver sido indeferido um pedido b) Se tiver sido indeferido um pedido 
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de permanência regular por ser 
manifestamente infundado ou 
fraudulento;

de permanência regular por ser 
fraudulento;

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao artigo 9.º, n.º 4, relativa a um prazo mais curto para a partida voluntária. A 
supressão do caso de pedido «manifestamente infundado» afigura-se necessária, uma vez 
que, no contexto das propostas relativas ao Regulamento Procedimento de Asilo, seria 
suscetível de abranger todos os pedidos de asilo provenientes de países terceiros/países de 
origem «seguros» e, deste modo, poderia excluir grandes grupos de requerentes de asilo da 
possibilidade de partir voluntariamente.

Alteração 538
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

c) Se o nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional, ou se tiver sido condenado por 
uma infração punível com pena de prisão 
por um período máximo de, pelo menos, 
três anos.

Or. en

Justificação

O aditamento desta frase clarifica que também uma infração penal punível com pena de 
prisão por um período máximo de, pelo menos, três anos para efeitos da presente diretiva 
não deve ficar sem consequências relativamente à decisão de regresso que se aplica a essa 
pessoa. O mesmo se aplica a outras partes da diretiva onde esta frase é utilizada.

Alteração 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
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Artigo 9 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

c) Se o nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco genuíno e atual 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional.

Or. en

Alteração 540
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se a apreciação de um pedido de 
proteção internacional tiver sido rejeitada 
nos casos referidos no artigo 39.º, n.º 1, 
alíneas c), d) ou f), do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo] ou se o pedido de proteção 
internacional tiver sido rejeitado após um 
procedimento acelerado nos casos 
referidos no artigo 40.º, n.º 1, alíneas b), 
c) ou d), do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo].

Or. en

Justificação

Uma vez que a Diretiva Regresso está parcialmente ligada ao Regulamento Procedimento de 
Asilo, a diretiva deve estar alinhada com a posição do Parlamento sobre o referido 
regulamento. Por conseguinte, aditámos as ligações necessárias na presente diretiva ao 
artigo 39.º do Regulamento Procedimento de Asilo, relativo à desistência tácita do pedido, e 
ao artigo 40.º do mesmo regulamento, relativo ao procedimento acelerado.

Alteração 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta de diretiva
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Artigo 9 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Deve aplicar-se especialmente a 
nacionais de países terceiros que tenham 
cometido infrações em vários Estados-
Membros ou infrações relacionadas com 
terrorismo ou criminalidade grave.

Or. en

Alteração 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Deve aplicar-se igualmente a 
nacionais de países terceiros que tenham 
sido condenados por benefício indevido de 
prestações mediante a utilização de 
múltiplas identidades.

Or. en

Alteração 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-A. 5. Se uma decisão de regresso 
estabelecer um prazo para a partida 
voluntária, e desde que o nacional de país 
terceiro objeto dessa decisão não 
constitua uma ameaça para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional dos Estados-Membros, esse 
nacional de país terceiro pode, durante 
esse prazo e com a exclusiva finalidade de 
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executar a referida decisão, transitar pelo 
território de outro Estado-Membro que 
não o emissor da decisão.
Os Estados-Membros podem exigir que 
esse trânsito seja sujeito à sua autorização 
prévia.
Os Estados-Membros informam a 
Comissão e informam-se mutuamente da 
introdução ou revogação da obrigação 
relativa à solicitação da sua autorização 
prévia para o trânsito de um nacional de 
país terceiro no seu território.

Or. pl

Alteração 544
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
decidir não conceder um prazo para a 
partida voluntária se o nacional de país 
terceiro em causa constituir um risco 
genuíno e atual para a segurança pública 
ou para a segurança nacional.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao artigo 9.º, n.º 4.

Alteração 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração



PE658.738v01-00 250/368 AM\1214327PT.docx

PT

4-B. 5. Se for detetado no território de 
um Estado-Membro um nacional de país 
terceiro:
a) Relativamente ao qual foi emitida uma 
decisão de regresso por outro Estado-
Membro sem nenhum prazo para a 
partida voluntária;
b) Que, apesar de ser objeto de uma 
decisão de regresso emitida por outro 
Estado-Membro com um prazo definido 
para a partida voluntária, não tenha 
obtido autorização para transitar pelo 
território desse Estado-Membro, no caso 
de a mesma ter sido solicitada;
c) Considerado uma ameaça para a 
ordem ou segurança pública ou para a 
segurança nacional desse Estado-
Membro;
esse Estado-Membro pode aplicar o 
procedimento previsto na Diretiva 
2001/40/CE do Conselho ou repatriar o 
nacional de país terceiro em causa para o 
Estado-Membro que emitiu a decisão.

Or. pl

Alteração 546
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso se não tiver sido 
concedido qualquer prazo para a partida 
voluntária, nos termos do artigo 9.º, n.º 4, 
ou se a obrigação de regresso não tiver 
sido cumprida dentro do prazo para a 
partida voluntária concedido nos termos 
do artigo 9.º. Essas medidas devem incluir 
todas as necessárias para confirmar a 
identidade dos nacionais de países 

Suprimido
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terceiros em situação irregular que não 
sejam titulares de um documento de 
viagem válido nem sejam capazes de o 
obter.

Or. en

Alteração 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso se não tiver sido 
concedido qualquer prazo para a partida 
voluntária, nos termos do artigo 9.º, n.º 4, 
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida dentro do prazo para a partida 
voluntária concedido nos termos do 
artigo 9.º. Essas medidas devem incluir 
todas as necessárias para confirmar a 
identidade dos nacionais de países terceiros 
em situação irregular que não sejam 
titulares de um documento de viagem 
válido nem sejam capazes de o obter.

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso se não tiver sido 
concedido qualquer prazo para a partida 
voluntária, nos termos do artigo 9.º, n.º 4, 
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida dentro do prazo para a partida 
voluntária concedido nos termos do 
artigo 9.º. Essas medidas devem incluir 
todas as necessárias para confirmar a 
identidade dos nacionais de países terceiros 
em situação irregular que não sejam 
titulares de um documento de viagem 
válido nem sejam capazes de o obter. Os 
Estados-Membros devem ainda 
intensificar a cooperação, nomeadamente 
através da partilha de informações, e a 
aplicação da Diretiva 2001/40/CE relativa 
ao reconhecimento mútuo de decisões de 
afastamento de nacionais de países 
terceiros, em consonância com as 
garantias relativas aos direitos 
fundamentais.

Or. en

Alteração 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta de diretiva
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Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso se não tiver sido 
concedido qualquer prazo para a partida 
voluntária, nos termos do artigo 9.º, n.º 4, 
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida dentro do prazo para a partida 
voluntária concedido nos termos do 
artigo 9.º. Essas medidas devem incluir 
todas as necessárias para confirmar a 
identidade dos nacionais de países terceiros 
em situação irregular que não sejam 
titulares de um documento de viagem 
válido nem sejam capazes de o obter.

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso se não tiver sido 
concedido qualquer prazo para a partida 
voluntária, nos termos do artigo 9.º, n.º 4, 
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida dentro do prazo para a partida 
voluntária concedido nos termos do 
artigo 9.º. Deve ser atribuída prioridade 
aos nacionais de países terceiros que 
tenham sido condenados por infrações 
penais graves ou recidivas, em especial 
por terrorismo. Essas medidas devem 
incluir todas as necessárias para confirmar 
a identidade dos nacionais de países 
terceiros em situação irregular que não 
sejam titulares de um documento de 
viagem válido nem sejam capazes de o 
obter.

Or. en

Alteração 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso se não tiver sido 
concedido qualquer prazo para a partida 
voluntária, nos termos do artigo 9.º, n.º 4 , 
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida dentro do prazo para a partida 
voluntária concedido nos termos do 
artigo 9.º. Essas medidas devem incluir 
todas as necessárias para confirmar a 
identidade dos nacionais de países terceiros 
em situação irregular que não sejam 
titulares de um documento de viagem 

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso se não tiver sido 
concedido qualquer prazo para a partida 
voluntária, nos termos do artigo 9.º, n.º 4 , 
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida dentro do prazo para a partida 
voluntária concedido nos termos do 
artigo 9.º. Essas medidas devem incluir 
todas as necessárias para confirmar a 
identidade dos nacionais de países terceiros 
em situação irregular que não sejam 
titulares de um documento de viagem 
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válido nem sejam capazes de o obter. válido nem sejam capazes de o obter, 
incluindo as sanções nos termos do direito 
nacional, quando previstas pelos 
Estados-Membros
.

Or. fr

Alteração 550
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso se não tiver sido 
concedido qualquer prazo para a partida 
voluntária, nos termos do artigo 9.º, n.º 4, 
ou se a obrigação de regresso não tiver 
sido cumprida dentro do prazo para a 
partida voluntária concedido nos termos 
do artigo 9.º. Essas medidas devem incluir 
todas as necessárias para confirmar a 
identidade dos nacionais de países terceiros 
em situação irregular que não sejam 
titulares de um documento de viagem 
válido nem sejam capazes de o obter.

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso. Essas medidas devem 
incluir todas as necessárias para a detenção 
dos nacionais de países terceiros em 
situação irregular e para confirmar a 
identidade dos nacionais de países terceiros 
em situação irregular que não sejam 
titulares de um documento de viagem 
válido nem sejam capazes de o obter.

Or. nl

Justificação

O regresso forçado é uma componente necessária de um sistema de asilo eficiente. Um prazo 
para a partida voluntária só pode ser considerado em casos excecionais.

Alteração 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas necessárias para executar a 
decisão de regresso se não tiver sido 
concedido qualquer prazo para a partida 
voluntária, nos termos do artigo 9.º, n.º 4, 
ou se a obrigação de regresso não tiver sido 
cumprida dentro do prazo para a partida 
voluntária concedido nos termos do 
artigo 9.º. Essas medidas devem incluir 
todas as necessárias para confirmar a 
identidade dos nacionais de países terceiros 
em situação irregular que não sejam 
titulares de um documento de viagem 
válido nem sejam capazes de o obter.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 552
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo dos outros casos 
previstos pelo direito internacional e da 
União nos quais o afastamento de um 
nacional de país terceiro não é permitido, 
e além dos casos que se inserem no 
âmbito da proteção subsidiária, uma 
decisão de regresso e o afastamento de um 
nacional de país terceiro para um país ou 
território terceiro afetado por medidas 
restritivas tomadas pela União Europeia 
em conformidade com o artigo 125.º do 
TFUE ou o título V, capítulo 2, do TUE, 
bem como por medidas restritivas 
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adotadas pelo Conselho de Segurança das 
Nações Unidas ao abrigo do capítulo VII 
da Carta das Nações Unidas, são 
proibidos – sem exceção.

Or. en

Alteração 553
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o Estado-Membro tiver 
concedido um prazo para a partida 
voluntária nos termos do artigo 9.º, a 
decisão de regresso só pode ser executada 
após o termo desse prazo, salvo se no 
decurso do prazo surgir um risco na aceção 
do n.º 4 do mesmo artigo.

2. Se o Estado-Membro tiver 
concedido um prazo para a partida 
voluntária nos termos do artigo 9.º, a 
decisão de regresso só pode ser executada 
após o termo desse prazo, salvo se no 
decurso do prazo surgir um risco na aceção 
do n.º 4-A do mesmo artigo.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada às alterações 
propostas ao artigo 9.º, n.º 4.

Alteração 554
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem emitir 
uma ordem de afastamento por decisão ou 
ato administrativo ou judicial autónomo.

3. Os Estados-Membros devem 
igualmente ordenar o afastamento na 
decisão de regresso.

Or. nl
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Justificação

A alteração proporciona uma simplificação administrativa e um contexto jurídico mais claro 
e equitativo para todos os nacionais de países terceiros. Esta alteração é necessária para 
alcançar uma política de regresso eficaz, expressa no considerando 3.

Alteração 555
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se os Estados-Membros utilizarem 
— como último recurso — medidas 
coercivas para impor o afastamento de um 
nacional de país terceiro que resista a este, 
tais medidas devem ser proporcionadas e 
não devem exceder o uso razoável da 
força. Essas medidas devem ser 
executadas em conformidade com a 
legislação nacional, de acordo com os 
direitos fundamentais e no devido respeito 
da dignidade e integridade física dos 
nacionais de países terceiros em causa.

4. Os Estados-Membros nunca devem 
utilizar medidas coercivas para impor o 
afastamento de um nacional de país 
terceiro. Os Estados-Membros devem 
respeitar sempre os direitos fundamentais 
e a dignidade e integridade física dos 
nacionais de países terceiros em causa.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 40.

Alteração 556
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se os Estados-Membros utilizarem 
— como último recurso — medidas 
coercivas para impor o afastamento de um 
nacional de país terceiro que resista a este, 

4. Se os Estados-Membros utilizarem 
medidas coercivas para impor o 
afastamento de um nacional de país 
terceiro que resista a este, tais medidas 
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tais medidas devem ser proporcionadas e 
não devem exceder o uso razoável da 
força. Essas medidas devem ser executadas 
em conformidade com a legislação 
nacional, de acordo com os direitos 
fundamentais e no devido respeito da 
dignidade e integridade física dos nacionais 
de países terceiros em causa.

devem ser proporcionadas e não devem 
exceder o uso razoável da força. Essas 
medidas devem ser executadas em 
conformidade com a legislação nacional, 
de acordo com os direitos fundamentais e 
no devido respeito da dignidade e 
integridade física dos nacionais de países 
terceiros em causa.

Or. nl

Justificação

O repatriamento forçado do estrangeiro em situação ilegal deve ser a primeira opção. Esta 
alteração é necessária para alcançar uma política de regresso eficaz, expressa no 
considerando 3.

Alteração 557
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Nas operações de afastamento por 
via aérea, os Estados-Membros devem ter 
em conta as Orientações comuns em 
matéria de disposições de segurança nas 
operações conjuntas de afastamento por 
via aérea, anexas à Decisão 2004/573/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 40.

Alteração 558
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem prever 
um sistema eficaz de controlo dos 
regressos forçados.

6. Os Estados-Membros devem 
assegurar o controlo dos regressos por 
intermédio de instituições nacionais 
independentes de direitos humanos. Além 
disso, devem assegurar que todas as 
operações de regresso são devidamente 
acompanhadas por controladores de 
regresso independentes, com formação 
adequada sobre direito internacional e da 
União em matéria de direitos 
fundamentais e de refugiados.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 4.

Alteração 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem prever 
um sistema eficaz de controlo dos 
regressos forçados.

6. Os Estados-Membros devem prever 
um sistema eficaz de controlo dos 
regressos forçados. Este sistema não 
implica a implementação sistemática de 
um controlo de cada operação de regresso 
forçado.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa precisar o considerando (4) e clarificar o alcance das obrigações daí 
decorrentes.

Alteração 560
Anne-Sophie Pelletier
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os controladores de regresso 
independentes devem realizar inspeções, 
também sem aviso prévio, aos centros de 
detenção e a quaisquer outras instalações 
nacionais nas quais nacionais de países 
terceiros estejam detidos ou estejam 
acolhidos a aguardar afastamento.
Durante a inspeção, os controladores de 
regresso independentes devem poder:
– aceder a todas as áreas dos centros de 
detenção,
– entrevistar os nacionais de país terceiro 
aí detidos ou acolhidos,
– fazer qualquer pergunta ao pessoal que 
trabalha nos centros de detenção,
– solicitar e receber cópias de 
documentos.
Cada instituição nacional independente 
de direitos humanos encarregada de 
fiscalizar os regressos deve prestar contas 
ao Parlamento Europeu e/ou ao 
parlamento nacional do Estado-Membro 
pertinente no qual a instituição está 
sediada, no que se refere a infrações às 
disposições da presente diretiva, bem 
como no caso de violação de direitos 
fundamentais pelo Estado-Membro na 
aplicação da diretiva.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 4.

Alteração 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta de diretiva
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Artigo 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem 
decidir que todos os custos por si 
incorridos no âmbito de um afastamento 
sejam reembolsados pelo nacional de país 
terceiro objeto da decisão de regresso, ou 
por qualquer outra pessoa ou entidade 
responsável pela permanência ou 
emprego do nacional de país terceiro no 
respetivo território.

Or. pl

Alteração 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O afastamento representa uma 
violação do princípio da não repulsão; ou

Suprimido

Or. fr

Justificação

As referências ao princípio da não repulsão são suprimidas para garantir a coerência com as 
alterações introduzidas no artigo 16.º, n.º 3, primeiro parágrafo, e no artigo 22.º, n.º 6, 
primeiro parágrafo.

Alteração 563
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O afastamento representa uma Suprimido
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violação do princípio da não repulsão; ou

Or. nl

Justificação

O princípio da não repulsão está suficientemente garantido e não beneficia com o adiamento 
do afastamento. O princípio da não repulsão já é mencionado no considerando 20 e as 
convenções internacionais em matéria de direitos humanos a que se refere são mencionadas 
no considerando 4. Um mero adiamento do afastamento não é compatível com uma política 
de asilo eficaz, expressa no considerando 3.

Alteração 564
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A participação de nacionais de 
países terceiros em processos penais ou 
administrativos, como vítimas, suspeitos 
ou testemunhas, em especial em relação 
com a Diretiva 2009/52/CE, a Diretiva 
2011/36/UE e a Diretiva 2012/29/UE.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao artigo 14.º e ao considerando 15-A (novo).

Alteração 565
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O estado físico ou a capacidade 
mental do nacional de país terceiro;

Suprimido
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Or. nl

Justificação

O estado físico ou a capacidade mental do nacional de país terceiro já são avaliados numa 
fase anterior do procedimento. No passado, a referência específica a estes detalhes depois de 
terminado o processo conduziu a casos de repatriamentos orquestrados. Resulta num sistema 
de asilo ineficiente e num tratamento menos equitativo dos nacionais de países terceiros. A 
alteração impede que um carrossel de procedimentos constitua um entrave a uma política de 
regresso eficaz, expressa no considerando 3.

Alteração 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta de diretiva
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

12 Regresso e afastamento de menores 
não acompanhados

12 Regresso e afastamento de crianças 
não acompanhadas

Or. en

Justificação

O Intergrupo sobre os Direitos das Crianças introduz garantias adicionais para assegurar 
que o superior interesse da criança constitui sempre a consideração primordial nos 
procedimentos de regresso que envolvem crianças, independentemente do facto de se tratar 
de crianças não acompanhadas, separadas ou acompanhadas das suas famílias.

Alteração 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

12 Regresso e afastamento de menores 
não acompanhados

12 Regresso e afastamento de menores

Or. en
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Justificação

Esta alteração está relacionada com as alterações ao artigo 20.º.

Alteração 568
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

12 Regresso e afastamento de menores 
não acompanhados

12 Regresso e afastamento de menores

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 40.

Alteração 569
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, 
é concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso, tendo na devida 
conta o interesse superior da criança.

Suprimido

Or. nl

Justificação

É do interesse do menor regressar logo que possível ao seu país de origem, onde ficará sob a 
responsabilidade das entidades governamentais. Esta alteração é necessária para alcançar 
uma política de regresso eficaz, expressa no considerando 3.
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Alteração 570
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, 
é concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso, tendo na devida conta 
o interesse superior da criança.

1. Logo que possível após a 
identificação do menor e em qualquer 
circunstância antes de uma decisão de 
regresso aplicável ao menor, os Estados-
Membros devem proceder a uma 
avaliação de interesse superior, a fim de 
identificar se o regresso é do interesse 
superior da criança, quer esta esteja com 
a família ou seja uma criança não 
acompanhada ou separada. Nos casos em 
que o regresso seja identificado como 
servindo o interesse superior da criança, 
deverão ser adotadas medidas de 
execução específicas e apropriadas. É 
concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso, incluindo 
prestadores de cuidados com formação e 
assistência jurídica e linguística, tendo na 
devida conta o interesse superior da 
criança.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40.

Alteração 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 
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concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso, tendo na devida conta 
o interesse superior da criança.

concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades — 
incluindo os responsáveis pela proteção 
de crianças ao longo de todo o processo 
— que executam o regresso, tendo na 
devida conta o interesse superior da 
criança. Antes de uma decisão de 
afastamento de uma criança não 
acompanhada, os Estados-Membros 
devem igualmente tomar em consideração 
os laços legítimos e estáveis que a criança 
desenvolveu no Estado-Membro em 
questão, nomeadamente a frequência do 
ensino.

Or. en

Justificação

O Intergrupo sobre os Direitos das Crianças introduz garantias adicionais para assegurar 
que o superior interesse da criança constitui sempre a consideração primordial nos 
procedimentos de regresso que envolvem crianças, independentemente do facto de se tratar 
de crianças não acompanhadas, separadas ou acompanhadas das suas famílias.

Alteração 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 
concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso, tendo na devida conta 
o interesse superior da criança.

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, 
os Estados-Membros tomam, o mais 
brevemente possível, todas as medidas 
necessárias para identificar os membros 
da família da criança. É concedida 
assistência pelos organismos adequados 
além das autoridades que executam o 
regresso, tendo na devida conta o interesse 
superior da criança.

Or. fr
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Justificação

Esta alteração inscreve-se no âmbito do interesse superior da criança, que se reflete em toda 
a diretiva. Completa, por exemplo, estreitamente a alteração 23 e o considerando (43).

Alteração 573
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 
concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso, tendo na devida 
conta o interesse superior da criança.

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 
concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso e o interesse superior 
da criança deve ser a principal 
consideração, devendo ser consultado o 
seu tutor ou representante legal designado 
para apoiar o menor não acompanhado.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
realizada ao artigo 14.º, relativo à gestão dos regressos, no âmbito do qual deve ser dada 
especial atenção aos grupos vulneráveis, incluindo os menores. Esta alteração reforça as 
salvaguardas dos direitos das crianças e está em consonância com a posição do PE noutros 
dossiês, como no SECA, e com os acordos já alcançados em trílogos sobre esses dossiês.

Alteração 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 
concedida assistência pelos organismos 

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 
concedida assistência pelos organismos 
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adequados além das autoridades que 
executam o regresso, tendo na devida conta 
o interesse superior da criança.

adequados além das autoridades que 
executam o regresso, na presença do tutor 
designado e tendo na devida conta o 
interesse superior da criança.

Or. it

Justificação

Alteração necessária na medida em que está intrinsecamente ligada às alterações efetuadas 
aos artigos relativos ao tratamento dos menores não acompanhados na presente diretiva e 
nos outros testes objeto da reforma do SECA e adotadas pelo Parlamento Europeu na 
passada legislatura.

Alteração 575
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 
concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso, tendo na devida conta 
o interesse superior da criança.

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 
concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso, tendo na devida conta 
o interesse superior da criança e cuidados 
especiais para a mesma.

Or. ro

Alteração 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor não acompanhado, é 
concedida assistência pelos organismos 
adequados além das autoridades que 
executam o regresso, tendo na devida conta 

1. Antes de uma decisão de regresso 
aplicável a um menor, é concedida 
assistência pelos organismos adequados 
além das autoridades que executam o 
regresso, tendo na devida conta o interesse 
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o interesse superior da criança. superior da criança.

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com as alterações ao artigo 20.º.

Alteração 577
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de afastar um menor não 
acompanhado para fora do seu território, 
as autoridades do Estado-Membro 
garantem que o menor é entregue no 
Estado de regresso a um membro da sua 
família, a um tutor designado ou a uma 
estrutura de acolhimento adequada.

Suprimido

Or. nl

Justificação

A situação no país de origem é da responsabilidade do governo desse país. O país de origem 
também sabe melhor qual é a família ou quem pode ser designado como tutor. Esta alteração 
é necessária para alcançar uma política de regresso eficaz, expressa no considerando 3. A 
redação original impõe condições que os Estados-Membros não podem cumprir ou que 
dependem da boa vontade dos países terceiros.

Alteração 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de afastar um menor não 
acompanhado para fora do seu território, as 
autoridades do Estado-Membro garantem 

2. Antes de afastar um menor não 
acompanhado para fora do seu território, as 
autoridades do Estado-Membro garantem 
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que o menor é entregue no Estado de 
regresso a um membro da sua família, a um 
tutor designado ou a uma estrutura de 
acolhimento adequada.

que o menor é entregue no Estado de 
regresso a um membro da sua família, a um 
tutor designado ou a uma estrutura de 
acolhimento adequada e procedem a um 
acompanhamento minucioso, a fim de 
assegurar que o interesse superior da 
criança é plenamente respeitado. Sempre 
que considerem que o regresso é do 
interesse superior da criança, os Estados-
Membros devem assegurar que esta 
recebe assistência adequada.

Or. en

Justificação

O Intergrupo sobre os Direitos das Crianças introduz garantias adicionais para assegurar 
que o superior interesse da criança constitui sempre a consideração primordial nos 
procedimentos de regresso que envolvem crianças, independentemente do facto de se tratar 
de crianças não acompanhadas, separadas ou acompanhadas das suas famílias.

Alteração 579
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de afastar um menor não 
acompanhado para fora do seu território, as 
autoridades do Estado-Membro garantem 
que o menor é entregue no Estado de 
regresso a um membro da sua família, a 
um tutor designado ou a uma estrutura de 
acolhimento adequada.

2. Antes de proceder ao regresso de 
um menor não acompanhado ou um menor 
separado para fora do seu território, as 
autoridades do Estado-Membro garantem 
que o menor é entregue no Estado de 
regresso a um membro da sua família e 
providenciam a devida transferência de 
cuidados e de disposições em matéria de 
guarda que sejam adequadas e 
apropriadas ao menor, aos seus pais e aos 
cuidadores habituais.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40.
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Alteração 580
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
facultar às crianças e às famílias 
documentação que indique que são objeto 
de um procedimento de regresso em curso 
e que nenhum deles, incluindo os 
responsáveis legais ou habituais, pode ser 
objeto de detenção.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40. A detenção de menores nunca é no seu interesse 
superior. Em consequência, deve ser decretada uma proibição de detenção de menores, com 
o objetivo de os proteger. Além disso, o conceito de «interesse superior da criança» implica 
igualmente que os pais da criança ou os seus responsáveis legais ou habituais nunca possam 
ser detidos.

Alteração 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As crianças não acompanhadas 
devem ser apoiadas por um tutor ao longo 
de todo o processo e o interesse superior 
da criança deve constituir a principal 
consideração a tomar em todas as 
decisões.

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar que o superior interesse da criança constitui sempre a consideração 
primordial, deve ser designado um tutor para crianças separadas e não acompanhadas. Esta 
alteração é baseada no manual da FRA sobre a tutela de crianças privadas de cuidados 
parentais, p. 26 e seguintes.

Alteração 582
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
garantir que um tutor independente e 
qualificado, com os conhecimentos e a 
formação adequados para assegurar que 
o interesse superior da criança seja tido 
em consideração, seja designado para 
assistir as crianças não acompanhadas e 
separadas. Para o efeito, o tutor deve ser 
envolvido no procedimento, com vista a 
assegurar que os regressos das crianças 
só ocorrem se forem no interesse das 
mesmas.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40.

Alteração 583
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Deverá ser prestada assistência ao 
regresso e à reintegração a todos os 
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menores e respetivas famílias.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40.

Alteração 584
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Proibição de entrada

1.
As decisões de regresso são 
acompanhadas de proibições de entrada 
sempre que:
a) Não tenha sido concedido qualquer 
prazo para a partida voluntária; ou
b) A obrigação de regresso não tenha sido 
cumprida.
Nos outros casos, as decisões de regresso 
podem ser acompanhadas da proibição de 
entrada.
2. Os Estados-Membros podem aplicar 
uma proibição de entrada não 
relacionada com uma decisão de regresso 
a um nacional de país terceiro que tenha 
permanecido em situação irregular no 
território dos Estados-Membros, a qual 
seja detetada no âmbito de controlos de 
fronteira efetuados à saída, em 
conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 2016/399, sempre que 
tal se justifique com base nas 
circunstâncias específicas do caso 
concreto e tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade.
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3. A duração da proibição de entrada é 
determinada tendo em devida 
consideração todas as circunstâncias 
relevantes do caso concreto, não devendo 
em princípio exceder cinco anos. Essa 
duração pode, contudo, ser superior a 
cinco anos se o nacional de país terceiro 
constituir uma ameaça grave para a 
ordem pública, a segurança pública ou a 
segurança nacional.
4.
Os Estados-Membros devem ponderar a 
revogação ou a suspensão da proibição de 
entrada, se o nacional de país terceiro que 
seja objeto de proibição de entrada 
emitida nos termos do n.º 1, segundo 
parágrafo, provar que deixou o território 
de um Estado-Membro em plena 
conformidade com uma decisão de 
regresso.
As vítimas do tráfico de seres humanos a 
quem tenha sido concedido título de 
residência, nos termos da Diretiva 
2004/81/CE do Conselho28, não podem ser 
objeto de proibição de entrada, sem 
prejuízo do n.º 1, primeiro parágrafo, 
alínea b), e desde que não constituam 
uma ameaça para a ordem pública, a 
segurança pública ou a segurança 
nacional.
Os Estados-Membros podem abster-se de 
emitir, revogar ou suspender proibições 
de entrada em determinados casos 
concretos por razões humanitárias.
Os Estados-Membros podem revogar ou 
suspender proibições de entrada em 
determinados casos concretos ou em 
determinadas categorias de casos por 
outras razões.
5. Ao ponderarem a emissão de uma 
autorização de residência ou de outro 
título que confira direito de permanência 
a um nacional de país terceiro objeto de 
proibição de entrada emitida por outro 
Estado-Membro, os Estados-Membros 
consultam previamente o Estado-Membro 
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que emitiu a proibição de entrada, em 
conformidade com o artigo 27.º do 
Regulamento (UE) 2018/XXX29.
6. O disposto nos n.os 1 a 5 é aplicável sem 
prejuízo do direito a proteção 
internacional nos Estados-Membros, na 
aceção do artigo 2.º, alínea a), da Diretiva 
2011/95/EU.
_________________
28 Diretiva 2004/81/CE do Conselho, de 
29 de abril de 2004, relativa ao título de 
residência concedido aos nacionais de 
países terceiros que sejam vítimas do 
tráfico de seres humanos ou objeto de 
uma ação de auxílio à imigração ilegal, e 
que cooperem com as autoridades 
competentes (JO L 261 de 6.8.2004, 
p. 19).
29 Regulamento (UE) 2018/… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[…], relativo ao estabelecimento, ao 
funcionamento e à utilização do Sistema 
de Informação de Schengen (SIS) no 
domínio dos controlos das fronteiras e 
que altera a Convenção de Aplicação do 
Acordo de Schengen e altera e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1987/2006 
[pendente].

Or. en

Alteração 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As decisões de regresso são acompanhadas 
de proibições de entrada sempre que:

As decisões de regresso podem ser 
acompanhadas de proibições de entrada 
sempre que:

Or. en
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Justificação

Esta alteração está relacionada com as alterações ao artigo 9.º.

Alteração 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A obrigação de regresso não tenha 
sido cumprida.

b) A obrigação de regresso não tenha 
sido cumprida. No caso de crianças, as 
decisões de regresso não podem ser 
acompanhadas de uma proibição de 
entrada.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas pela relatora aos considerandos 14 e 28 e ao artigo 9.º, relativas à partida 
voluntária, e ao considerando 25, relativas a proibições de entrada. O Intergrupo sobre os 
Direitos das Crianças considera que, nomeadamente em casos que envolvam crianças, a 
imposição de proibições de entrada seria desproporcionada.

Alteração 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem 
aplicar uma proibição de entrada não 
relacionada com uma decisão de regresso 
a um nacional de país terceiro que tenha 
permanecido em situação irregular no 
território dos Estados-Membros, a qual 
seja detetada no âmbito de controlos de 
fronteira efetuados à saída, em 
conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 2016/399, sempre que 

Suprimido
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tal se justifique com base nas 
circunstâncias específicas do caso 
concreto e tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade.

Or. en

Justificação

Estas proibições de entrada após a saída dissuadirão determinados nacionais de países 
terceiros de abandonar o território de um Estado-Membro.

Alteração 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem 
aplicar uma proibição de entrada não 
relacionada com uma decisão de regresso 
a um nacional de país terceiro que tenha 
permanecido em situação irregular no 
território dos Estados-Membros, a qual 
seja detetada no âmbito de controlos de 
fronteira efetuados à saída, em 
conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 2016/399, sempre que 
tal se justifique com base nas 
circunstâncias específicas do caso 
concreto e tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem 
aplicar uma proibição de entrada não 
relacionada com uma decisão de regresso 
a um nacional de país terceiro que tenha 
permanecido em situação irregular no 
território dos Estados-Membros, a qual seja 
detetada no âmbito de controlos de 
fronteira efetuados à saída, em 
conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 2016/399, sempre que 
tal se justifique com base nas 
circunstâncias específicas do caso 
concreto e tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade.

2. Os Estados-Membros devem aplicar 
uma proibição de entrada a um nacional de 
país terceiro que tenha permanecido em 
situação irregular no território dos Estados-
Membros, a qual seja detetada no âmbito 
de controlos de fronteira efetuados à saída, 
em conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 2016/399.

Or. fr

Alteração 590
Milan Uhrík

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem 
aplicar uma proibição de entrada não 
relacionada com uma decisão de regresso a 
um nacional de país terceiro que tenha 
permanecido em situação irregular no 
território dos Estados-Membros, a qual seja 
detetada no âmbito de controlos de 
fronteira efetuados à saída, em 
conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 2016/399, sempre que 
tal se justifique com base nas 
circunstâncias específicas do caso 
concreto e tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade.

2. Os Estados-Membros devem aplicar 
uma proibição de entrada não relacionada 
com uma decisão de regresso a um 
nacional de país terceiro que tenha 
permanecido em situação irregular no 
território dos Estados-Membros, a qual seja 
detetada no âmbito de controlos de 
fronteira efetuados à saída, em 
conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 2016/399.

Or. sk

Alteração 591
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Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem 
aplicar uma proibição de entrada não 
relacionada com uma decisão de regresso a 
um nacional de país terceiro que tenha 
permanecido em situação irregular no 
território dos Estados-Membros, a qual seja 
detetada no âmbito de controlos de 
fronteira efetuados à saída, em 
conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 2016/399, sempre que 
tal se justifique com base nas 
circunstâncias específicas do caso concreto 
e tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade.

2. Os Estados-Membros podem 
aplicar uma proibição de entrada não 
relacionada com uma decisão de regresso a 
um nacional de país terceiro que tenha 
permanecido em situação irregular no 
território dos Estados-Membros, a qual seja 
detetada no âmbito de controlos de 
fronteira efetuados à saída, em 
conformidade com o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) 2016/399, sempre que 
tal se justifique com base nas 
circunstâncias específicas do caso 
concreto.

Or. fr

Alteração 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A duração da proibição de entrada é 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo em princípio 
exceder cinco anos. Essa duração pode, 
contudo, ser superior a cinco anos se o 
nacional de país terceiro constituir uma 
ameaça grave para a ordem pública, a 
segurança pública ou a segurança nacional.

3. A duração da proibição de entrada é 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto e um limite máximo de cinco 
anos. Essa duração pode, contudo, ser 
superior a cinco anos se o nacional de país 
terceiro constituir uma ameaça grave para a 
ordem pública, a segurança pública ou a 
segurança nacional devidamente 
comprovado por uma sentença ou por 
outros elementos objetivos dedutíveis das 
circunstâncias do caso.

Or. it
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Justificação

Esta alteração está estreitamente relacionada com a alteração proposta pela Comissão ao 
artigo 13.º-A, n.º 2, na medida em que se deixa às autoridades a possibilidade de alargar a 
recusa de entrada também aos casos de controlo nas fronteiras externas.

Alteração 593
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A duração da proibição de entrada é 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo em princípio 
exceder cinco anos. Essa duração pode, 
contudo, ser superior a cinco anos se o 
nacional de país terceiro constituir uma 
ameaça grave para a ordem pública, a 
segurança pública ou a segurança nacional.

3. A duração da proibição de entrada é 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo em princípio 
exceder dez anos. Essa duração pode, 
contudo, ser superior a dez anos se o 
nacional de país terceiro constituir uma 
ameaça grave para a ordem pública, a 
segurança pública ou a segurança nacional, 
ou se tiver sido condenado por uma 
infração punível com pena de prisão por 
um período máximo de, pelo menos, três 
anos.

Or. en

Justificação

O aditamento desta frase clarifica que também uma infração penal punível com pena de 
prisão por um período máximo de, pelo menos, três anos para efeitos da presente diretiva 
não deve ficar sem consequências relativamente à duração da proibição de entrada para essa 
pessoa. O mesmo se aplica a outras partes da diretiva onde esta frase é utilizada. Uma vez 
que a proposta da Comissão adita o risco para a ordem pública, a segurança pública ou a 
segurança nacional ao longo de todo o texto, é importante adicionar esta especificação.

Alteração 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3



PE658.738v01-00 280/368 AM\1214327PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

3. A duração da proibição de entrada é 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo em princípio 
exceder cinco anos. Essa duração pode, 
contudo, ser superior a cinco anos se o 
nacional de país terceiro constituir uma 
ameaça grave para a ordem pública, a 
segurança pública ou a segurança nacional.

3. A duração da proibição de entrada é 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo em princípio 
exceder cinco anos. Essa duração pode, 
contudo, ser superior a cinco anos se o 
nacional de país terceiro constituir uma 
ameaça real e grave para a ordem pública, 
a segurança pública ou a segurança 
nacional.

Or. en

Alteração 595
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A duração da proibição de entrada é 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo em princípio 
exceder cinco anos. Essa duração pode, 
contudo, ser superior a cinco anos se o 
nacional de país terceiro constituir uma 
ameaça grave para a ordem pública, a 
segurança pública ou a segurança nacional.

3. A duração da proibição de entrada é 
determinada tendo em devida consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
concreto, não devendo em princípio ser 
inferior a vinte anos. Essa duração pode, 
contudo, ser superior a vinte  anos se o 
nacional de país terceiro constituir uma 
ameaça grave para a ordem pública, a 
segurança pública ou a segurança nacional.

Or. nl

Justificação

É necessário pôr um travão ao carrossel de pedidos. Os nacionais de países terceiros devem 
ter consciência de que terão de construir o seu futuro no seu próprio país. Terão assim um 
maior compromisso com a reintegração. O texto proposto pela Comissão contradiz a redação 
do considerando 3, relativo a uma política de regresso eficaz.

Alteração 596
Tom Vandendriessche
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ponderar a 
revogação ou a suspensão da proibição de 
entrada, se o nacional de país terceiro que 
seja objeto de proibição de entrada 
emitida nos termos do n.º 1, segundo 
parágrafo, provar que deixou o território 
de um Estado-Membro em plena 
conformidade com uma decisão de 
regresso.

Suprimido

Or. nl

Justificação

A observação de uma decisão de regresso não pode, por si só, conferir um direito de 
reentrada. Este cenário gera o carrossel de pedidos. O texto proposto pela Comissão 
contradiz a redação do considerando 3, relativo a uma política de regresso eficaz.

Alteração 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ponderar a 
revogação ou a suspensão da proibição de 
entrada, se o nacional de país terceiro que 
seja objeto de proibição de entrada emitida 
nos termos do n.º 1, segundo parágrafo, 
provar que deixou o território de um 
Estado-Membro em plena conformidade 
com uma decisão de regresso.

Os Estados-Membros devem ponderar a 
revogação ou a suspensão da proibição de 
entrada, se o nacional de país terceiro que 
seja objeto de proibição de entrada emitida 
nos termos do n.º 1, segundo parágrafo, 
provar que deixou o território de um 
Estado-Membro em plena conformidade 
com uma decisão de regresso.

Os Estados-Membros devem subordinar a 
revogação ou suspensão de uma proibição 
de entrada ao pagamento pelo nacional de 
país terceiro ou por outra pessoa ou 
entidade responsável dos encargos 
decorrentes da decisão, adotada em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 7, 
para estipular os custos relacionados com 
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o afastamento desse nacional de país 
terceiro. Nesse caso, a proibição de 
entrada não poderá ser revogada ou 
suspensa enquanto o nacional de país 
terceiro ou outra pessoa ou entidade 
responsável não tiver pagado os referidos 
encargos. Se os encargos não forem pagos 
até ao termo do período de proibição de 
entrada, esse período será prolongado até 
à data de prescrição desses encargos nos 
termos do direito nacional.

Or. pl

Justificação

Alteração ligada à alteração ao artigo 10.º, n.º 7 (novo). A alteração introduz a possibilidade 
de revogar ou suspender a proibição de entrada, dependendo dos encargos relativos aos 
custos do afastamento.

Alteração 598
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As vítimas do tráfico de seres humanos a 
quem tenha sido concedido título de 
residência, nos termos da Diretiva 
2004/81/CE do Conselho28, não podem ser 
objeto de proibição de entrada, sem 
prejuízo do n.º 1, primeiro parágrafo, 
alínea b), e desde que não constituam 
uma ameaça genuína e atual para a 
segurança pública ou a segurança 
nacional.

Suprimido

_________________
28 Diretiva 2004/81/CE do Conselho, de 
29 de abril de 2004, relativa ao título de 
residência concedido aos nacionais de 
países terceiros que sejam vítimas do 
tráfico de seres humanos ou objeto de 
uma ação de auxílio à imigração ilegal, e 
que cooperem com as autoridades 
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competentes (JO L 261 de 6.8.2004, 
p. 19).

Or. nl

Justificação

Uma alegação de tráfico de seres humanos não confere, por si só, um direito de residência às 
alegadas vítimas. Caso contrário, os candidatos à imigração sentir-se-iam tentados a 
contactar passadores ou a requerer a ajuda de passadores nos seus pedidos de asilo.

Alteração 599
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As vítimas do tráfico de seres humanos a 
quem tenha sido concedido título de 
residência, nos termos da Diretiva 
2004/81/CE do Conselho28, não podem ser 
objeto de proibição de entrada, sem 
prejuízo do n.º 1, primeiro parágrafo, 
alínea b), e desde que não constituam uma 
ameaça para a ordem pública, a segurança 
pública ou a segurança nacional.

As vítimas do tráfico de seres humanos a 
quem tenha sido concedido título de 
residência, nos termos da Diretiva 
2004/81/CE do Conselho28, não podem ser 
objeto de proibição de entrada, sem 
prejuízo do n.º 1, primeiro parágrafo, 
alínea b), e desde que não constituam uma 
ameaça para a ordem pública, a segurança 
pública ou a segurança nacional, ou não 
tenham sido condenadas por uma 
infração punível com pena de prisão por 
um período máximo de, pelo menos, três 
anos.

_________________ _________________
28 Diretiva 2004/81/CE do Conselho, de 
29 de abril de 2004, relativa ao título de 
residência concedido aos nacionais de 
países terceiros que sejam vítimas do 
tráfico de seres humanos ou objeto de uma 
ação de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades competentes 
(JO L 261 de 6.8.2004, p. 19).

28 Diretiva 2004/81/CE do Conselho, de 
29 de abril de 2004, relativa ao título de 
residência concedido aos nacionais de 
países terceiros que sejam vítimas do 
tráfico de seres humanos ou objeto de uma 
ação de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades competentes 
(JO L 261 de 6.8.2004, p. 19).

Or. en
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Justificação

O aditamento desta frase clarifica que também uma infração penal punível com pena de 
prisão por um período máximo de, pelo menos, três anos para efeitos da presente diretiva 
não deve ficar sem consequências relativamente à duração da proibição de entrada para essa 
pessoa. O mesmo se aplica a outras partes da diretiva onde esta frase é utilizada. Uma vez 
que a proposta da Comissão adita o risco para a ordem pública, a segurança pública ou a 
segurança nacional ao longo de todo o texto, é importante adicionar esta especificação.

Alteração 600
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Ao ponderarem a emissão de uma 
autorização de residência ou de outro título 
que confira direito de permanência a um 
nacional de país terceiro objeto de 
proibição de entrada emitida por outro 
Estado-Membro, os Estados-Membros 
consultam previamente o Estado-Membro 
que emitiu a proibição de entrada, em 
conformidade com o artigo 27.º do 
Regulamento (UE) 2018/XXX32.

5. Os Estados-Membros não podem 
emitir uma autorização de residência ou de 
outro título que confira direito de 
permanência a um nacional de país terceiro 
objeto de proibição de entrada emitida por 
outro Estado-Membro.

_________________
32 Regulamento (UE) 2018/… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[…], relativo ao estabelecimento, ao 
funcionamento e à utilização do Sistema 
de Informação de Schengen (SIS) no 
domínio dos controlos das fronteiras e 
que altera a Convenção de Aplicação do 
Acordo de Schengen e altera e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1987/2006 
[pendente].

Or. nl

Justificação

A lógica do espaço Schengen exige que um Estado-Membro não possa anular uma proibição 
de reentrada emitida por outro Estado-Membro.
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Alteração 601
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Gestão dos regressos Acompanhamento dos procedimentos de 
regresso e reintegração no país de 
regresso

Or. en

Alteração 602
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve criar, 
explorar, manter e desenvolver 
continuamente um sistema nacional de 
gestão de regressos, que tratará todas as 
informações necessárias à aplicação da 
presente diretiva, em particular no que se 
refere à gestão de casos individuais, bem 
como de qualquer procedimento 
relacionado com regressos.

1. Cada Estado-Membro deve 
acompanhar os procedimentos de 
regresso e de reintegração no país de 
regresso.

Or. en

Alteração 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve criar, 
explorar, manter e desenvolver 

1. Cada Estado-Membro deve criar, 
explorar, manter e desenvolver 
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continuamente um sistema nacional de 
gestão de regressos, que tratará todas as 
informações necessárias à aplicação da 
presente diretiva, em particular no que se 
refere à gestão de casos individuais, bem 
como de qualquer procedimento 
relacionado com regressos.

continuamente um sistema nacional de 
gestão de regressos, que tratará todas as 
informações necessárias à aplicação da 
presente diretiva, em particular no que se 
refere à gestão de casos individuais, bem 
como de qualquer procedimento 
relacionado com regressos, incluindo o 
acompanhamento e o apoio pós-regresso 
para assegurar regressos sustentáveis.

Or. en

Alteração 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve criar, 
explorar, manter e desenvolver 
continuamente um sistema nacional de 
gestão de regressos, que tratará todas as 
informações necessárias à aplicação da 
presente diretiva, em particular no que se 
refere à gestão de casos individuais, bem 
como de qualquer procedimento 
relacionado com regressos.

1. Cada Estado-Membro deve criar, 
explorar, manter e desenvolver 
continuamente um sistema nacional de 
gestão de regressos, que tratará as 
informações necessárias à aplicação da 
presente diretiva, em particular no que se 
refere à gestão de casos individuais, bem 
como de qualquer procedimento 
relacionado com regressos, incluindo a 
reintegração no país de regresso.

Or. en

Alteração 605
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar a realização de apreciações 
individuais que permitam prestar um 
apoio personalizado, sensível ao género e 
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à idade, bem como no pleno respeito do 
direito internacional, a cada migrante 
durante o procedimento de regresso.

Or. en

Alteração 606
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O aconselhamento jurídico deve 
ser prestado numa língua que possa ser 
compreendida pelos nacionais de países 
terceiros. Deve ser prestado em condições 
que permitam aos migrantes fazer 
perguntas e expressar livremente as suas 
opiniões, incluindo as suas preocupações.

Or. en

Alteração 607
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os nacionais de países terceiros 
em causa devem poder, em todas as etapas 
do procedimento, recorrer aos 
procedimentos existentes para determinar 
e requerer o estatuto de residente, 
incluindo procedimentos de proteção 
internacional, quaisquer outras formas de 
procedimentos de proteção previstos no 
direito nacional e outros procedimentos 
que confiram um estatuto.

Or. en
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Alteração 608
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema nacional deve ser criado 
de modo a assegurar a compatibilidade 
técnica, permitindo a comunicação com o 
sistema central estabelecido em 
conformidade com o artigo 50.º do 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
GEFC].

Suprimido

Or. en

Alteração 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema nacional deve ser criado 
de modo a assegurar a compatibilidade 
técnica, permitindo a comunicação com o 
sistema central estabelecido em 
conformidade com o artigo 50.º do 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
GEFC].

2. O sistema nacional deve ser criado 
de modo a assegurar a compatibilidade 
técnica, permitindo a comunicação com o 
sistema central estabelecido em 
conformidade com o artigo 50.º do 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
GEFC] e em plena conformidade com 
todos os atos legislativos da UE aplicáveis 
em matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o RGPD e a Diretiva 
relativa à proteção de dados em matéria 
de aplicação da lei. A Comissão deve 
adotar um ato delegado com vista a 
estabelecer o quadro jurídico específico 
para este sistema central e a comunicação 
com este sistema, incluindo uma 
identificação clara dos objetivos do 
tratamento através deste sistema 
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centralizado e das categorias de dados 
pessoais a serem tratadas para cada um 
destes objetivos.

Or. en

Justificação

A atual proposta da Comissão é pouco clara, pelo que é necessária mais clareza, de acordo 
com o parecer da AEPD sobre esta proposta de reformulação.

Alteração 610
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas para a prestação de assistência 
logística, financeira e de outra natureza, 
material ou em espécie, em conformidade 
com a legislação nacional, para efeitos de 
apoio ao regresso de nacionais de países 
terceiros em situação irregular que sejam 
nacionais de países terceiros enumerados 
no anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 539/2001 do Conselho34.

Os Estados-Membros podem decidir se 
devem estabelecer programas para a 
prestação de assistência logística, 
financeira e de outra natureza, material ou 
em espécie, em conformidade com a 
legislação nacional, para efeitos de apoio 
ao regresso de nacionais de países terceiros 
em situação irregular que sejam nacionais 
de países terceiros enumerados no anexo I 
do Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho34.

_________________ _________________
34 Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho, de 15 de março de 2001, que 
fixa a lista dos países terceiros cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de 
visto para transporem as fronteiras externas 
e a lista dos países terceiros cujos nacionais 
estão isentos dessa obrigação (JO L 81 de 
21.3.2001, p. 1).

34 Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho, de 15 de março de 2001, que 
fixa a lista dos países terceiros cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de 
visto para transporem as fronteiras externas 
e a lista dos países terceiros cujos nacionais 
estão isentos dessa obrigação (JO L 81 de 
21.3.2001, p. 1).

Or. nl

Justificação

Trata-se de uma questão de soberania nacional.
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Alteração 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas para a prestação de assistência 
logística, financeira e de outra natureza, 
material ou em espécie, em conformidade 
com a legislação nacional, para efeitos de 
apoio ao regresso de nacionais de países 
terceiros em situação irregular que sejam 
nacionais de países terceiros enumerados 
no anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 539/2001 do Conselho30.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

_________________  
30 Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho, de 15 de março de 2001, que 
fixa a lista dos países terceiros cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de 
visto para transporem as fronteiras externas 
e a lista dos países terceiros cujos nacionais 
estão isentos dessa obrigação (JO L 81 
de 21.3.2001, p. 1).

 

Or. en

Justificação

A palavra «ilegal» não é considerada relevante no contexto da migração. Será substituída ao 
longo de todo o texto por «irregular». Os organismos internacionais, como a Assembleia 
Geral das Nações Unidas e a Organização Internacional para as Migrações, recomendaram 
a utilização dos termos «irregular» ou «sem documentos».

Alteração 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
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Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas para a prestação de assistência 
logística, financeira e de outra natureza, 
material ou em espécie, em conformidade 
com a legislação nacional, para efeitos de 
apoio ao regresso de nacionais de países 
terceiros em situação irregular que sejam 
nacionais de países terceiros enumerados 
no anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 539/2001 do Conselho30.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas para a prestação de assistência 
logística, financeira e de outra natureza, 
material ou em espécie, em conformidade 
com as disposições nacionais, para efeitos 
de apoio ao regresso de nacionais de países 
terceiros em situação irregular que sejam 
nacionais de países terceiros enumerados 
no anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 539/2001 do Conselho30.

_________________ _________________
30 Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho, de 15 de março de 2001, que 
fixa a lista dos países terceiros cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de 
visto para transporem as fronteiras externas 
e a lista dos países terceiros cujos nacionais 
estão isentos dessa obrigação (JO L 81 
de 21.3.2001, p. 1).

30 Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho, de 15 de março de 2001, que 
fixa a lista dos países terceiros cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de 
visto para transporem as fronteiras externas 
e a lista dos países terceiros cujos nacionais 
estão isentos dessa obrigação (JO L 81 
de 21.3.2001, p. 1).

Or. fr

Alteração 613
Balázs Hidvéghi

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas para a prestação de assistência 
logística, financeira e de outra natureza, 
material ou em espécie, em conformidade 
com a legislação nacional, para efeitos de 
apoio ao regresso de nacionais de países 
terceiros em situação irregular que sejam 
nacionais de países terceiros enumerados 
no anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 539/2001 do Conselho30.

Os Estados-Membros podem estabelecer 
programas para a prestação de assistência 
logística, financeira e de outra natureza, 
material ou em espécie, em conformidade 
com a legislação nacional, para efeitos de 
apoio ao regresso de nacionais de países 
terceiros em situação irregular que sejam 
nacionais de países terceiros enumerados 
no anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 539/2001 do Conselho30.

_________________ _________________
30 Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho, de 15 de março de 2001, que 
fixa a lista dos países terceiros cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de 

30 Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho, de 15 de março de 2001, que 
fixa a lista dos países terceiros cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de 
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visto para transporem as fronteiras externas 
e a lista dos países terceiros cujos nacionais 
estão isentos dessa obrigação (JO L 81 
de 21.3.2001, p. 1).

visto para transporem as fronteiras externas 
e a lista dos países terceiros cujos nacionais 
estão isentos dessa obrigação (JO L 81 
de 21.3.2001, p. 1).

Or. en

Alteração 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa assistência pode incluir o apoio à 
reintegração no país terceiro de regresso.

Essa assistência deve incluir o apoio à 
reintegração no país terceiro de regresso, 
seguindo os planos individuais de 
reintegração dos repatriados sempre que 
tal seja viável juridicamente e na prática, 
a fim de assegurar regressos sustentáveis, 
especialmente tendo em conta as 
circunstâncias específicas de cada 
nacional de país terceiro e dedicando 
plena atenção aos casos de pessoas 
vulneráveis. Os Estados-Membros devem 
assegurar um seguimento destes planos 
através de organismos de 
acompanhamento independentes e 
próprios para o efeito.

Or. en

Alteração 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa assistência pode incluir o apoio à 
reintegração no país terceiro de regresso.

Essa assistência deve incluir o apoio à 
reintegração no país terceiro de regresso.
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Or. en

Alteração 616
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa assistência pode incluir o apoio à 
reintegração no país terceiro de regresso.

Essa assistência deve incluir o apoio à 
reintegração no país terceiro de regresso.

Or. en

Alteração 617
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas nacionais devem incluir a 
continuidade dos cuidados prestados aos 
nacionais de países terceiros ao longo de 
todas as etapas do processo de regresso e 
reintegração. Tal inclui a prestação de 
informações adequadas sobre a situação 
nos países de regresso antes da partida, 
prestadas por organismos independentes 
ou da ONU numa língua compreensível, a 
transferência adequada de cuidados 
relativamente a pessoas em situações 
vulneráveis e de guarda relativamente a 
crianças não acompanhadas e separadas, 
bem como aos seus pais. Os programas 
nacionais devem incluir um mecanismo 
que permita uma transferência adequada 
da assistência jurídica e o acesso à justiça 
e a mecanismos de reparação, o acesso a 
processos administrativos e penais 
nacionais pertinentes, nomeadamente em 
conformidade com as Diretivas 
2009/52/CE, 2011/36/UE e 2012/29/UE, 
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durante o procedimento de regresso, 
incluindo medidas destinadas a assegurar 
que os acordos de readmissão incluem o 
acesso à justiça após o regresso a um país 
terceiro.

Or. en

Alteração 618
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A concessão dessa assistência, incluindo a 
sua natureza e extensão, ficará sujeita à 
cooperação do nacional de país terceiro 
em causa com as autoridades competentes 
dos Estados-Membros, tal como previsto 
no artigo 7.º da presente diretiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A concessão dessa assistência, incluindo a 
sua natureza e extensão, ficará sujeita à 
cooperação do nacional de país terceiro 
em causa com as autoridades competentes 
dos Estados-Membros, tal como previsto 
no artigo 7.º da presente diretiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta supressão está em consonância com as alterações ao artigo 7.º.
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Alteração 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 –  parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A concessão dessa assistência, incluindo a 
sua natureza e extensão, ficará sujeita à 
cooperação do nacional de país terceiro em 
causa com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, tal como previsto no 
artigo 7.º da presente diretiva.

A concessão dessa assistência, incluindo a 
sua natureza e extensão, ficará sujeita à 
cooperação do nacional de país terceiro em 
causa com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, tal como previsto no 
artigo 7.º da presente diretiva, e pode ficar 
sujeita às condições e aos motivos de 
exclusão constantes das disposições 
nacionais, em especial no que diz respeito 
à assistência à reintegração no país 
terceiro de regresso. A assistência a que 
se refere o presente número, por norma, 
não deve ser concedida a nacionais de 
países terceiros que já tenham beneficiado 
de assistência à reintegração prestada por 
um Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A concessão dessa assistência, incluindo a 
sua natureza e extensão, ficará sujeita à 
cooperação do nacional de país terceiro em 
causa com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, tal como previsto no 
artigo 7.º da presente diretiva.

A concessão dessa assistência, incluindo a 
sua natureza e extensão, poderá ficar 
sujeita à cooperação do nacional de país 
terceiro em causa com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, tal 
como previsto no artigo 7.º da presente 
diretiva, sempre que a não cooperação do 
nacional de país terceiro justifique 
notoriamente uma presunção de que o 
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mesmo não cooperará com o apoio à 
reintegração no futuro.

Or. en

Alteração 622
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A concessão dessa assistência, incluindo a 
sua natureza e extensão, ficará sujeita à 
cooperação do nacional de país terceiro em 
causa com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, tal como previsto no 
artigo 7.º da presente diretiva.

A concessão dessa assistência, incluindo a 
sua natureza e extensão, ficará sujeita à 
cooperação do nacional de país terceiro em 
causa com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, tal como previsto no 
artigo 7.º da presente diretiva. A 
assistência concedida nos termos do 
presente número apenas será concedida 
uma vez.

Or. en

Alteração 623
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As decisões de regresso e, se tiverem sido 
emitidas, as decisões de proibição de 
entrada e as decisões de afastamento são 
emitidas por escrito e contêm as razões de 
facto e de direito que as fundamentam, 
bem como informações acerca das vias 
jurídicas de recurso disponíveis.

Os Estados-Membros fornecem uma 
tradução escrita e oral dos principais 
elementos das decisões relacionadas com 
o regresso, a que se refere o n.º 1, 
nomeadamente informações sobre as vias 
jurídicas de recurso disponíveis, numa 
língua que o nacional de país terceiro 
compreenda.

Or. en
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Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 4.

Alteração 624
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As informações sobre as razões de facto 
podem ser limitadas caso o direito interno 
permita uma restrição ao direito de 
informação, nomeadamente para 
salvaguardar a segurança nacional, a 
defesa, a segurança pública e a 
prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao considerando 4.

Alteração 625
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido, os Estados-Membros 
fornecem uma tradução escrita ou oral dos 
principais elementos das decisões 
relacionadas com o regresso, a que se 
refere o n.º 1, nomeadamente informações 
sobre as vias jurídicas de recurso 
disponíveis, numa língua que o nacional de 
país terceiro compreenda ou possa 
razoavelmente presumir-se que 

2. Os Estados-Membros fornecem 
uma tradução escrita e oral dos principais 
elementos das decisões relacionadas com o 
regresso, a que se refere o n.º 1, 
nomeadamente informações sobre as vias 
jurídicas de recurso disponíveis, numa 
língua que o nacional de país terceiro 
compreenda.



PE658.738v01-00 298/368 AM\1214327PT.docx

PT

compreende.

Or. en

Justificação

Para assegurar a coerência da proposta, foram deslocados do artigo 15.º para o artigo 7.º 
elementos sobre a prestação de informações.

Alteração 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido, os Estados-Membros 
fornecem uma tradução escrita ou oral dos 
principais elementos das decisões 
relacionadas com o regresso, a que se 
refere o n.º 1, nomeadamente informações 
sobre as vias jurídicas de recurso 
disponíveis, numa língua que o nacional de 
país terceiro compreenda ou possa 
razoavelmente presumir-se que 
compreende.

2. Os Estados-Membros fornecem 
uma tradução escrita ou oral dos principais 
elementos das decisões relacionadas com o 
regresso, a que se refere o n.º 1, 
nomeadamente informações sobre as vias 
jurídicas de recurso disponíveis, numa 
língua que o nacional de país terceiro 
compreenda.

Or. en

Justificação

O acesso a informações compreensíveis é fundamental para os nacionais de países terceiros, 
especialmente para prepararem o seu regresso. Esta alteração é necessária na medida em 
que está indissociavelmente ligada às alterações ao artigo 7.º.

Alteração 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
decidir não aplicar o disposto no n.º 2 aos 

Suprimido
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nacionais de países terceiros que tenham 
entrado ilegalmente no território de um 
Estado-Membro e que não tenham obtido, 
subsequentemente, uma autorização ou o 
direito de permanência nesse Estado-
Membro.
Nesse caso, as decisões relacionadas com 
o regresso, a que se refere o n.º 1, são 
notificadas através do formulário 
normalizado previsto na legislação 
nacional.
Os Estados-Membros facultam folhetos 
informativos gerais que expliquem os 
principais elementos do formulário 
normalizado em pelo menos cinco das 
línguas mais frequentemente utilizadas ou 
compreendidas pelos migrantes em 
situação irregular que entram nesse 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Todos os migrantes devem ter acesso às informações relativas ao seu regresso e aos 
procedimentos correlatos. Esta alteração é necessária na medida em que está 
indissociavelmente ligada às alterações ao artigo 7.º.

Alteração 628
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir não 
aplicar o disposto no n.º 2 aos nacionais 
de países terceiros que tenham entrado 
ilegalmente no território de um 
Estado-Membro e que não tenham obtido, 
subsequentemente, uma autorização ou o 
direito de permanência nesse 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. en
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Alteração 629
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, as decisões relacionadas com 
o regresso, a que se refere o n.º 1, são 
notificadas através do formulário 
normalizado previsto na legislação 
nacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 630
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros facultam folhetos 
informativos gerais que expliquem os 
principais elementos do formulário 
normalizado em pelo menos cinco das 
línguas mais frequentemente utilizadas ou 
compreendidas pelos migrantes em 
situação irregular que entram nesse 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 631
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros facultam folhetos Os Estados-Membros facultam folhetos 
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informativos gerais que expliquem os 
principais elementos do formulário 
normalizado em pelo menos cinco das 
línguas mais frequentemente utilizadas ou 
compreendidas pelos migrantes em 
situação irregular que entram nesse 
Estado-Membro.

informativos gerais que expliquem os 
principais elementos do formulário 
normalizado em pelo menos cinco das 
principais línguas a nível mundial.

Or. nl

Justificação

É impossível um Estado-Membro conseguir prever de que países virão grandes vagas de 
refugiados. Por conseguinte, os nacionais de países terceiros também não podem alegar 
quaisquer direitos nessa matéria. A alteração define um volume de trabalho previsível e, 
deste modo, uma política de asilo eficiente e assente em regras claras, transparentes e 
equitativas, tal como enuncia o considerando 4.

Alteração 632
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

16 Vias de recurso 16 Via de recurso

Or. nl

Justificação

Para reduzir a duração dos processos e prevenir um carrossel de recursos, deve ser prevista 
apenas uma possibilidade de recurso.

Alteração 633
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O nacional de país terceiro em causa deve 
dispor de vias de recurso efetivo contra as 
decisões relacionadas com o regresso a 

Suprimido
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que se refere o artigo 15.º, n.º 1, ou da 
possibilidade de requerer a sua 
reapreciação, perante uma autoridade 
judicial competente.

Or. en

Alteração 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O nacional de país terceiro em causa deve 
dispor de vias de recurso efetivo contra as 
decisões relacionadas com o regresso a que 
se refere o artigo 15.º, n.º 1, ou da 
possibilidade de requerer a sua 
reapreciação, perante uma autoridade 
judicial competente.

O nacional de país terceiro em causa deve 
dispor de vias de recurso efetivo contra as 
decisões relacionadas com o regresso a que 
se refere o artigo 15.º, n.º 1, ou da 
possibilidade de requerer a sua 
reapreciação, perante uma autoridade 
judicial competente. Os Estados-Membros 
dotam as autoridades judiciais das 
capacidades necessárias para a aplicação 
correta da presente diretiva, incluindo 
recursos humanos e formação, de modo a 
garantir a qualidade e utilidade do 
controlo jurisdicional.

Or. en

Alteração 635
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É concedido ao nacional de país terceiro 
em causa o direito interpor de recurso 
contra a decisão de regresso perante uma 
única instância, se essa decisão se basear 
numa decisão de indeferimento de um 

Suprimido
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pedido de proteção internacional, tomada 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) …/… [Regulamento Procedimento 
de Asilo], que tenha sido objeto de um 
controlo jurisdicional efetivo nos termos 
do artigo 53.º do referido regulamento.

Or. en

Alteração 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É concedido ao nacional de país terceiro 
em causa o direito interpor de recurso 
contra a decisão de regresso perante uma 
única instância, se essa decisão se basear 
numa decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional, tomada 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) …/… [Regulamento Procedimento 
de Asilo], que tenha sido objeto de um 
controlo jurisdicional efetivo nos termos 
do artigo 53.º do referido regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora-sombra considera que a presente reformulação não visa alterar a organização das 
jurisdições nos Estados-Membros nem introduzir regras diferentes para os requerentes de 
asilo cujo pedido tenha sido indeferido e para os migrantes irregulares.

Alteração 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

É concedido ao nacional de país terceiro 
em causa o direito interpor de recurso 
contra a decisão de regresso perante uma 
única instância, se essa decisão se basear 
numa decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional, tomada 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) …/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo], que tenha sido objeto de um 
controlo jurisdicional efetivo nos termos do 
artigo 53.º do referido regulamento.

Só pode ser concedido ao nacional de país 
terceiro em causa o direito de interpor 
recurso contra a decisão de regresso 
perante uma única instância se essa decisão 
se basear numa decisão de indeferimento 
de um pedido de proteção internacional, 
tomada em conformidade com o 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Procedimento de Asilo], que tenha sido 
objeto de um controlo jurisdicional efetivo 
nos termos do artigo 53.º do referido 
regulamento, e apenas nos casos em que o 
âmbito de aplicação do princípio da não 
repulsão nos termos do direito europeu e 
internacional seja avaliado na íntegra e 
de forma individual no âmbito do 
procedimento de asilo.

Or. en

Alteração 638
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É concedido ao nacional de país terceiro 
em causa o direito interpor de recurso 
contra a decisão de regresso perante uma 
única instância, se essa decisão se basear 
numa decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional, tomada 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) …/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo], que tenha sido objeto de um 
controlo jurisdicional efetivo nos termos do 
artigo 53.º do referido regulamento.

É concedido ao nacional de país terceiro 
em causa o direito de recurso contra a 
decisão de regresso perante uma única 
instância, sem possibilidade de reatamento 
da instância, se essa decisão se basear 
numa decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional, tomada 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) …/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo], que tenha sido objeto de um 
controlo jurisdicional efetivo nos termos do 
artigo 53.º do referido regulamento.

Or. nl
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Justificação

É necessário pôr um travão ao carrossel de recursos.

Alteração 639
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É concedido ao nacional de país terceiro 
em causa o direito interpor de recurso 
contra a decisão de regresso perante uma 
única instância, se essa decisão se basear 
numa decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional, tomada 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) …/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo], que tenha sido objeto de um 
controlo jurisdicional efetivo nos termos do 
artigo 53.º do referido regulamento.

Com vista a respeitar o princípio do 
direito a um recurso efetivo, é concedido 
ao nacional de país terceiro em causa o 
direito de interpor recurso contra a decisão 
de regresso perante uma única instância, se 
essa decisão se basear numa decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional, tomada em conformidade 
com o Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo], que 
tenha sido objeto de um controlo 
jurisdicional efetivo nos termos do 
artigo 53.º do referido regulamento.

Or. en

Alteração 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso em primeira 
instância e, caso esse recurso tenha sido 
interposto dentro do prazo estipulado, 
durante o exame do recurso, sempre que 
exista um risco de violação do princípio 
da não repulsão. Caso seja interposto 
novo recurso contra uma primeira decisão 

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso, durante o 
exame do recurso e até a decisão sobre o 
recurso ser notificada ao recorrente.
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de recurso ou uma decisão posterior, e em 
todos os outros casos, a execução da 
decisão de regresso não será suspensa, 
salvo se um órgão jurisdicional decidir em 
contrário, quer a pedido do nacional de 
país terceiro em causa, quer ex officio, 
tendo em conta as circunstâncias 
específicas do caso concreto.

Or. en

Alteração 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso em primeira 
instância e, caso esse recurso tenha sido 
interposto dentro do prazo estipulado, 
durante o exame do recurso, sempre que 
exista um risco de violação do princípio 
da não repulsão. Caso seja interposto novo 
recurso contra uma primeira decisão de 
recurso ou uma decisão posterior, e em 
todos os outros casos, a execução da 
decisão de regresso não será suspensa, 
salvo se um órgão jurisdicional decidir em 
contrário, quer a pedido do nacional de 
país terceiro em causa, quer ex officio, 
tendo em conta as circunstâncias 
específicas do caso concreto.

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso em primeira 
instância. Caso seja interposto novo 
recurso contra uma primeira decisão de 
recurso ou uma decisão posterior, e em 
todos os outros casos, a execução da 
decisão de regresso não será suspensa.

Or. fr

Alteração 642
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso em primeira 
instância e, caso esse recurso tenha sido 
interposto dentro do prazo estipulado, 
durante o exame do recurso, sempre que 
exista um risco de violação do princípio da 
não repulsão. Caso seja interposto novo 
recurso contra uma primeira decisão de 
recurso ou uma decisão posterior, e em 
todos os outros casos, a execução da 
decisão de regresso não será suspensa, 
salvo se um órgão jurisdicional decidir em 
contrário, quer a pedido do nacional de 
país terceiro em causa, quer ex officio, 
tendo em conta as circunstâncias 
específicas do caso concreto.

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso em primeira 
instância e, caso esse recurso tenha sido 
interposto dentro do prazo estipulado, 
durante o exame do recurso, sempre que 
exista um risco de violação do princípio da 
não repulsão. A possibilidade de novo 
recurso contra uma decisão de recurso não 
é necessária.

Or. nl

Justificação

Por norma, os procedimentos infindáveis só servem para engendrar uma autorização de 
residência com base em laços sociais. Neste sentido, a persistência dá origem a resultados 
injustos para vários requerentes de asilo, a juntar a enormes custos financeiros e 
administrativos para o Estado-Membro.

Alteração 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso em primeira 
instância e, caso esse recurso tenha sido 
interposto dentro do prazo estipulado, 
durante o exame do recurso, sempre que 
exista um risco de violação do princípio da 
não repulsão. Caso seja interposto novo 

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de um recurso contra 
essa decisão, durante o exame do recurso e 
até a decisão sobre o recurso ser 
notificada ao nacional de país terceiro. 
Um recurso contra uma decisão de 
regresso tem efeito suspensivo 
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recurso contra uma primeira decisão de 
recurso ou uma decisão posterior, e em 
todos os outros casos, a execução da 
decisão de regresso não será suspensa, 
salvo se um órgão jurisdicional decidir em 
contrário, quer a pedido do nacional de 
país terceiro em causa, quer ex officio, 
tendo em conta as circunstâncias 
específicas do caso concreto.

automático, exceto quando as autoridades 
judiciais tenham avaliado na íntegra o 
âmbito de aplicação do princípio da não 
repulsão nos termos do direito europeu e 
internacional e concluído que não existe 
um risco de violação do mesmo. A 
execução da decisão de regresso pode 
igualmente ser suspensa se um órgão 
jurisdicional decidir essa medida, quer a 
pedido do nacional de país terceiro em 
causa, quer ex officio, tendo em conta as 
circunstâncias específicas do caso 
concreto.

Or. en

Justificação

O efeito suspensivo de um recurso contra uma decisão de regresso é crucial, pois, caso 
contrário, poderia gerar-se uma situação irreversível com graves consequências para os 
direitos fundamentais. A única exceção a esta regra ocorre quando a avaliação na íntegra do 
respeito pelo princípio da não repulsão já tenha sido efetuada por uma autoridade judicial. 
Além disso, os órgãos jurisdicionais devem ter autonomia para suspender a execução da 
decisão de regresso com base noutros motivos.

Alteração 644
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso em primeira 
instância e, caso esse recurso tenha sido 
interposto dentro do prazo estipulado, 
durante o exame do recurso, sempre que 
exista um risco de violação do princípio da 
não repulsão. Caso seja interposto novo 
recurso contra uma primeira decisão de 
recurso ou uma decisão posterior, e em 
todos os outros casos, a execução da 
decisão de regresso não será suspensa, 
salvo se um órgão jurisdicional decidir em 
contrário, quer a pedido do nacional de 

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso contra essa 
decisão, durante o exame do recurso e até 
que a decisão sobre o recurso seja 
notificada ao recorrente, nomeadamente, 
sempre que exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão. Um recurso 
contra uma decisão de regresso terá um 
efeito suspensivo automático, incluindo 
nos casos em que existam processos 
pendentes em tribunais penais, a fim de 
assegurar o acesso à justiça tanto a 
vítimas como a suspeitos.
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país terceiro em causa, quer ex officio, 
tendo em conta as circunstâncias 
específicas do caso concreto.

Or. en

Alteração 645
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso em primeira 
instância e, caso esse recurso tenha sido 
interposto dentro do prazo estipulado, 
durante o exame do recurso, sempre que 
exista um risco de violação do princípio da 
não repulsão. Caso seja interposto novo 
recurso contra uma primeira decisão de 
recurso ou uma decisão posterior, e em 
todos os outros casos, a execução da 
decisão de regresso não será suspensa, 
salvo se um órgão jurisdicional decidir em 
contrário, quer a pedido do nacional de 
país terceiro em causa, quer ex officio, 
tendo em conta as circunstâncias 
específicas do caso concreto.

A execução da decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o prazo 
para apresentação de recurso em primeira 
instância e, caso esse recurso tenha sido 
interposto dentro do prazo estipulado, 
durante o exame do recurso, sempre que 
possa existir um risco de violação do 
princípio da não repulsão. Caso seja 
interposto novo recurso contra uma 
primeira decisão de recurso ou uma 
decisão posterior, e em todos os outros 
casos, a execução da decisão de regresso 
não será suspensa, salvo se um órgão 
jurisdicional decidir em contrário, quer a 
pedido do nacional de país terceiro em 
causa, quer ex officio, tendo em conta as 
circunstâncias específicas do caso 
concreto.

Or. en

Alteração 646
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que é 
tomada uma decisão sobre o pedido de 

Suprimido
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suspensão temporária da execução de 
uma decisão de regresso no prazo de 
48 horas a contar da apresentação desse 
pedido pelo nacional do país terceiro em 
causa. Em casos concretos que envolvam 
questões de facto ou de direito complexas, 
os prazos fixados no presente número 
podem, se for caso disso, ser prorrogados 
pela autoridade judicial competente.

Or. en

Alteração 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que é 
tomada uma decisão sobre o pedido de 
suspensão temporária da execução de 
uma decisão de regresso no prazo de 
48 horas a contar da apresentação desse 
pedido pelo nacional do país terceiro em 
causa. Em casos concretos que envolvam 
questões de facto ou de direito complexas, 
os prazos fixados no presente número 
podem, se for caso disso, ser prorrogados 
pela autoridade judicial competente.

Suprimido

Or. en

Justificação

O recurso tem sempre um efeito suspensivo. Portanto, não é necessário tomar uma decisão 
sobre a suspensão.

Alteração 648
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Caso não tenham surgido nem tenham 
sido apresentados, por parte do nacional 
de país terceiro, novos elementos ou 
conclusões relevantes que alterem 
significativamente as circunstâncias 
específicas do caso concreto, o primeiro e 
o segundo parágrafos do presente número 
não são aplicáveis se:

Suprimido

a) O motivo para suspensão temporária a 
que aqui se refere tiver sido avaliado no 
contexto de um procedimento realizado 
em aplicação do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo] e 
tiver sido objeto de um controlo 
jurisdicional efetivo nos termos do 
artigo 53.º do referido regulamento;
b) A decisão de regresso for a 
consequência da decisão de pôr termo à 
permanência regular, adotada na 
sequência de tais procedimentos.

Or. en

Alteração 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Caso não tenham surgido nem tenham 
sido apresentados, por parte do nacional 
de país terceiro, novos elementos ou 
conclusões relevantes que alterem 
significativamente as circunstâncias 
específicas do caso concreto, o primeiro e 
o segundo parágrafos do presente número 
não são aplicáveis se:

Suprimido

a) O motivo para suspensão temporária a 
que aqui se refere tiver sido avaliado no 
contexto de um procedimento realizado 
em aplicação do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo] e 
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tiver sido objeto de um controlo 
jurisdicional efetivo nos termos do 
artigo 53.º do referido regulamento;
b) A decisão de regresso for a 
consequência da decisão de pôr termo à 
permanência regular, adotada na 
sequência de tais procedimentos.

Or. en

Justificação

Esta supressão é consequência da alteração efetuada ao artigo 16.º, n.º 3, parágrafo 1. O 
recurso tem automaticamente um efeito suspensivo.

Alteração 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Caso não tenham surgido nem tenham sido 
apresentados, por parte do nacional de país 
terceiro, novos elementos ou conclusões 
relevantes que alterem significativamente 
as circunstâncias específicas do caso 
concreto, o primeiro e o segundo 
parágrafos do presente número não são 
aplicáveis se:

Caso não tenham surgido nem tenham sido 
apresentados, por parte do nacional de país 
terceiro, novos elementos ou conclusões 
relevantes que alterem as circunstâncias 
específicas do caso concreto, o primeiro e 
o segundo parágrafos do presente número 
não são aplicáveis se:

Or. en

Justificação

Os recursos devem ter sempre um efeito suspensivo. Ter de avaliar se surgiram novos 
elementos e/ou se é ou não necessário um efeito suspensivo sobrecarregaria novamente as 
autoridades dos Estados-Membros com a necessidade de realizar essa avaliação 
separadamente. A introdução do requisito de «alteração significativa» sobrecarrega 
excessivamente as autoridades judiciais e acarreta o risco de os casos individuais não serem 
adequadamente avaliados, dando assim origem a possíveis violações irreversíveis do 
princípio da não repulsão.

Alteração 651
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
prazos razoáveis e outras regras 
necessárias para assegurar o exercício do 
direito a um recurso efetivo nos termos do 
presente artigo.

O recurso de uma decisão de regresso 
deve ser apresentado no prazo de trinta 
dias a contar da notificação da mesma ao 
interessado. Os Estados-Membros devem 
estabelecer outras regras necessárias para 
assegurar o exercício do direito a um 
recurso efetivo nos termos do presente 
artigo.

Or. it

Alteração 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
prazos razoáveis e outras regras 
necessárias para assegurar o exercício do 
direito a um recurso efetivo nos termos do 
presente artigo.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
um prazo não superior a 5 (cinco) dias e 
outras regras necessárias para assegurar o 
exercício do direito a um recurso efetivo 
nos termos do presente artigo.

Or. pl

Alteração 653
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
prazos razoáveis e outras regras necessárias 
para assegurar o exercício do direito a um 

Os Estados-Membros devem estabelecer 
prazos razoáveis e suficientes e outras 
regras necessárias para assegurar o 
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recurso efetivo nos termos do presente 
artigo.

exercício do direito a um recurso efetivo 
nos termos do presente artigo.

Or. en

Alteração 654
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, 
se essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

Suprimido

Or. en

Alteração 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, se 
essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo de pelo menos quinze dias para 
interpor recurso contra uma decisão de 
regresso.

Or. en
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Justificação

À luz da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre o direito a um 
recurso efetivo, previsto no artigo 13.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (a 
saber, Jabari contra Turquia, n.º 40; Muminov contra Rússia, n.º 90), a aplicação automática 
de prazos curtos para a interposição de recursos pode ser incompatível com a proteção 
contra a repulsão.

Alteração 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, se 
essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo entre dez e quinze dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, se 
essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

Or. en

Justificação

O prazo proposto pela Comissão é demasiado curto para garantir o pleno exercício do 
direito de interpor recurso. Um prazo entre dez e quinze dias para interpor recurso é mais 
razoável e realista.

Alteração 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, se 

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo máximo de quinze dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, se 
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essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

Or. it

Alteração 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, se 
essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo máximo de três dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, se 
essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

Or. fr

Alteração 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo máximo de cinco dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, se 
essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 

Os Estados-Membros devem conceder um 
prazo máximo de dois dias para interpor 
recurso contra uma decisão de regresso, se 
essa decisão for a consequência de uma 
decisão final que indefira um pedido de 
proteção internacional, adotada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
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…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo].

Or. fr

Justificação

Esta alteração está estreitamente ligada à alteração 12, que completa, para acelerar o 
funcionamento dos órgãos jurisdicionais e aumentar a fluidez do procedimento de regresso.

Alteração 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
prever recursos administrativos antes de 
ser interposto recurso perante um órgão 
jurisdicional, nos termos do n.º 1, desde 
que o recurso administrativo não afete a 
eficácia das vias de recurso.

Or. fr

Alteração 661
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O nacional de país terceiro em 
causa pode obter assistência e 
representação jurídicas e, se necessário, 
serviços linguísticos.

5. O nacional de país terceiro em 
causa pode obter assistência e 
representação jurídicas e serviços 
linguísticos.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
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propostas ao considerando 40.

Alteração 662
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros asseguram a 
concessão de assistência e/ou 
representação jurídica gratuita, a pedido, 
nos termos da legislação nacional aplicável 
ou da regulamentação relativa à assistência 
jurídica, e podem prever que a concessão 
dessa assistência e/ou representação 
gratuitas esteja sujeita às condições 
previstas nos n.os 3 a 6 do artigo 15.º da 
Diretiva 2005/85/CE.

6. Os Estados-Membros asseguram a 
concessão de assistência e/ou 
representação jurídica gratuita, a pedido, 
nos termos da legislação nacional aplicável 
ou da regulamentação relativa à assistência 
jurídica, e podem prever que a concessão 
dessa assistência e/ou representação 
gratuitas esteja sujeita às condições 
previstas nos n.os 3 a 6 do artigo 15.º da 
Diretiva 2005/85/CE. Poderá ser solicitado 
aos refugiados reconhecidos o reembolso 
ao Estado-Membro dos custos decorrentes 
da assistência jurídica e dos serviços 
linguísticos.

Or. nl

Justificação

As despesas judiciais resultantes da prestação de assistência jurídica gratuita são uma fonte 
de pressão considerável nos orçamentos da justiça. Não parece descabido que os 
beneficiários diretos deste sistema compensem as entidades governamentais pelo mesmo. A 
restituição dos custos da assistência jurídica e dos serviços linguísticos após o 
reconhecimento assegura um tratamento equitativo de todos os casos, tal como enunciado no 
considerando 4.

Alteração 663
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros asseguram a 
concessão de assistência e/ou 

6. Os Estados-Membros asseguram a 
concessão de assistência e/ou 
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representação jurídica gratuita, a pedido, 
nos termos da legislação nacional aplicável 
ou da regulamentação relativa à assistência 
jurídica, e podem prever que a concessão 
dessa assistência e/ou representação 
gratuitas esteja sujeita às condições 
previstas no artigo 15.º, n.os 3 a 6, da 
Diretiva 2005/85/CE.

representação jurídica gratuita, a pedido, 
nos termos da legislação nacional aplicável 
ou da regulamentação relativa à assistência 
jurídica. Os Estados-Membros devem 
informar os nacionais de países terceiros 
da possibilidade de apresentar esse 
pedido.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 40.

Alteração 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros asseguram a 
concessão de assistência e/ou 
representação jurídica gratuita, a pedido, 
nos termos da legislação nacional aplicável 
ou da regulamentação relativa à assistência 
jurídica, e podem prever que a concessão 
dessa assistência e/ou representação 
gratuitas esteja sujeita às condições 
previstas no artigo 15.º, n.os 3 a 6, da 
Diretiva 2005/85/CE.

6. Os Estados-Membros asseguram a 
concessão de assistência e/ou 
representação jurídica gratuita, a pedido 
expresso, nos termos da legislação 
nacional aplicável ou da regulamentação 
relativa à assistência jurídica, e podem 
prever que a concessão dessa assistência 
e/ou representação gratuitas esteja sujeita 
às condições previstas no artigo 15.º, n.os 3 
a 6, da Diretiva 2005/85/CE.

Or. fr

Alteração 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros asseguram a 
concessão de assistência e/ou 
representação jurídica gratuita, a pedido, 
nos termos da legislação nacional aplicável 
ou da regulamentação relativa à assistência 
jurídica, e podem prever que a concessão 
dessa assistência e/ou representação 
gratuitas esteja sujeita às condições 
previstas no artigo 15.º, n.os 3 a 6, da 
Diretiva 2005/85/CE.

6. Os Estados-Membros asseguram a 
concessão de assistência e/ou 
representação jurídica gratuita, nos termos 
da legislação nacional aplicável ou da 
regulamentação relativa à assistência 
jurídica, e podem prever que a concessão 
dessa assistência e/ou representação 
gratuitas esteja sujeita às condições 
previstas no artigo 15.º, n.os 3 a 6, da 
Diretiva 2005/85/CE.

Or. en

Justificação

O acesso a assistência jurídica é fundamental para o exercício do direito a um recurso 
efetivo. A alteração está ligada ao considerando 21 e aos artigos 7.º e 14.º.

Alteração 666
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O disposto no n.º 1 deve ser 
igualmente aplicável aos nacionais de 
países terceiros com permanência 
irregular e relativamente aos quais não é 
ou não foi possível aplicar uma decisão de 
regresso.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 4.

Alteração 667
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva



AM\1214327PT.docx 321/368 PE658.738v01-00

PT

Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os princípios subjacentes ao n.º 1, 
alíneas a) a d), não excluem a 
possibilidade de serem respeitados sob 
custódia policial.

Or. nl

Justificação

Atendendo ao elevado número de pessoas que fogem, importa, na maioria dos casos, dar 
preferência à detenção enquanto se aguarda o repatriamento. Esta alteração é consentânea 
com a alteração 15, do considerando 18, e a alteração 17, do considerando 22. A custódia 
policial não pode ser excluída enquanto forma de fornecer, nomeadamente, alojamento, 
cuidados médicos e alimentação.

Alteração 668
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros confirmam 
por escrito às pessoas referidas no n.º 1, 
em conformidade com a legislação 
nacional, que o prazo concedido para a 
partida voluntária foi prorrogado nos 
termos do artigo 9.º, n.º 2, ou que a decisão 
de regresso não será temporariamente 
executada.

2. Os Estados-Membros confirmam 
por escrito às pessoas referidas nos n.os 1 e 
1-A, em conformidade com a legislação 
nacional, que o prazo concedido para a 
partida voluntária foi prorrogado nos 
termos do artigo 9.º, n.º 2, ou que a decisão 
de regresso não será temporariamente 
executada ou que não foi possível aplicar 
uma decisão de regresso.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada às alterações 
propostas ao artigo 17.º, n.º 1-A.

Alteração 669
Anne-Sophie Pelletier
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Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 670
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A menos que no caso concreto possam ser 
aplicadas com eficácia outras medidas 
suficientes, mas menos coercivas, os 
Estados-Membros podem manter detidos 
nacionais de países terceiros objeto de 
procedimento de regresso, a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o 
processo de afastamento, nomeadamente 
quando:

Os Estados-Membros nunca devem 
aplicar medidas coercivas.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao artigo 18.º e aos considerandos 27 e 28.

Alteração 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A menos que no caso concreto possam ser 
aplicadas com eficácia outras medidas 
suficientes, mas menos coercivas, os 

A menos que no caso concreto possam ser 
aplicadas com eficácia outras medidas 
suficientes, mas menos coercivas, os 
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Estados-Membros podem manter detidos 
nacionais de países terceiros objeto de 
procedimento de regresso, a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o processo 
de afastamento, nomeadamente quando:

Estados-Membros só podem manter 
detidos nacionais de países terceiros objeto 
de procedimento de regresso a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o processo 
de afastamento, quando:

Or. en

Alteração 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A menos que no caso concreto possam ser 
aplicadas com eficácia outras medidas 
suficientes, mas menos coercivas, os 
Estados-Membros podem manter detidos 
nacionais de países terceiros objeto de 
procedimento de regresso, a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o processo 
de afastamento, nomeadamente quando:

A menos que no caso concreto possam ser 
aplicadas com eficácia outras medidas 
suficientes, mas menos coercivas, os 
Estados-Membros só podem manter 
detidos nacionais de países terceiros objeto 
de procedimento de regresso a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o processo 
de afastamento, quando:

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada à alteração 
proposta ao presente artigo. A proposta da Comissão suprimiu a palavra «só». Pelo 
contrário, seria importante ter uma lista exaustiva de motivos para detenção, a fim de 
assegurar que esta só é utilizada como último recurso e em casos bem especificados.

Alteração 673
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A menos que no caso concreto possam ser 
aplicadas com eficácia outras medidas 

A menos que no caso concreto possam ser 
aplicadas com eficácia outras medidas 
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suficientes, mas menos coercivas, os 
Estados-Membros podem manter detidos 
nacionais de países terceiros objeto de 
procedimento de regresso, a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o processo 
de afastamento, nomeadamente quando:

suficientes, mas menos coercivas, os 
Estados-Membros devem manter detidos 
nacionais de países terceiros objeto de 
procedimento de regresso, a fim de 
preparar o regresso e/ou efetuar o processo 
de afastamento, quando:

Or. en

Justificação

O artigo não está devidamente alinhado com o considerando 28 no ponto em que é 
explicitamente referido que a pessoa nestas condições deve ser mantida em detenção.

Alteração 674
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Houver risco de fuga determinado 
em conformidade com o artigo 6.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência com a supressão do artigo 6.º.

Alteração 675
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O nacional de país terceiro em 
causa evitar ou entravar a preparação do 
regresso ou o procedimento de 
afastamento;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Para efeitos de coerência com a alteração proposta ao artigo 18.º, n.º 1.

Alteração 676
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este novo fundamento proposto pela Comissão não é suficientemente específico, uma vez que 
não existem definições comuns ao nível da UE de ordem ou segurança pública ou segurança 
nacional, e estes casos não devem ser resolvidos no âmbito do direito da UE em matéria de 
regressos, mas sim do direito penal ou do direito administrativo existentes.

Alteração 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional com base numa sentença ou em 
elementos que possam justificar a 
avaliação da perigosidade social.

Or. it

Alteração 679
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional, ou tiver sido condenado por uma 
infração punível com pena de prisão por 
um período máximo de, pelo menos, três 
anos.

Or. en

Justificação

O aditamento desta frase clarifica que também uma infração penal punível com pena de 
prisão por um período máximo de, pelo menos, três anos para efeitos da presente diretiva 
deve constituir um fundamento para a detenção dessa pessoa. O mesmo se aplica a outras 
partes da diretiva onde esta frase é utilizada.

Alteração 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional, nomeadamente se o nacional de 
país terceiro tiver sido condenado por 
crime grave.

Or. en

Alteração 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco para a ordem ou 
segurança pública ou para a segurança 
nacional.

c) O nacional de país terceiro em 
causa constituir um risco genuíno e atual 
para a ordem ou segurança pública ou para 
a segurança nacional.

Or. en

Alteração 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os fundamentos da detenção devem ser 
previstos no direito nacional.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cabe aos Estados-Membros decidir das disposições que pretendem adotar na respetiva 
legislação nacional.
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Alteração 683
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os fundamentos da detenção devem ser 
previstos no direito nacional.

Noutros casos, os Estados-Membros 
podem manter detidos nacionais de países 
terceiros objeto de procedimento de 
regresso, a fim de preparar o regresso 
e/ou efetuar o processo de afastamento.
Os fundamentos da detenção devem ser 
previstos no direito nacional.

Or. en

Justificação

Consequência lógica da alteração que propus ao primeiro parágrafo do presente artigo, a 
fim de clarificar quando é que a detenção deve ocorrer e quando pode ocorrer.

Alteração 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A detenção tem a menor duração que for 
possível, sendo apenas mantida enquanto o 
procedimento de afastamento estiver 
pendente e for executado com a devida 
diligência.

A detenção é uma medida de último 
recurso que deve ser aplicada sempre que 
não estejam disponíveis medidas 
alternativas, com a menor duração que for 
possível, sendo apenas mantida enquanto o 
procedimento de afastamento estiver 
pendente e for executado com a devida 
diligência.

Or. it

Justificação

Alteração estreitamente relacionada com a alteração proposta pela Comissão ao artigo 18.º, 
alínea c).
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Alteração 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A detenção tem a menor duração que for 
possível, sendo apenas mantida enquanto o 
procedimento de afastamento estiver 
pendente e for executado com a devida 
diligência.

A detenção apenas pode ser mantida 
enquanto o procedimento de afastamento 
estiver pendente e for executado com a 
devida diligência.

Or. fr

Alteração 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A detenção nunca é aplicado a menores 
não acompanhados ou famílias com 
menores.

Or. it

Justificação

Alteração estreitamente relacionada com a alteração proposta pela Comissão ao artigo 18.º, 
alínea c).

Alteração 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração
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O período máximo de detenção deve estar 
compreendido entre três e seis meses, 
prorrogável uma só vez por um período 
máximo de mais seis meses.

Or. it

Alteração 688
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A detenção é ordenada por autoridades 
administrativas ou judiciais.

A detenção é ordenada por autoridades 
administrativas ou judiciais ao mesmo 
tempo que a decisão de regresso.

Or. nl

Justificação

Importa evitar situações em que diferentes juízes tenham de se pronunciar mais do que uma 
vez sobre cada decisão individual. Esta alteração é necessária para alcançar uma política de 
regresso eficaz, expressa no considerando 3. O texto original deixa em aberto a possibilidade 
de várias ações judiciais.

Alteração 689
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Concedem ao nacional de país 
terceiro em causa o direito de intentar uma 
ação através da qual a legalidade da sua 
detenção seja objeto de controlo 
jurisdicional célere, a decidir o mais 
rapidamente possível a contar da 
instauração da ação em causa. Neste caso, 
os Estados-Membros informam 
imediatamente o nacional de país terceiro 

b) Concedem ao nacional de país 
terceiro em causa o direito de intentar uma 
ação através da qual a legalidade da sua 
detenção seja objeto de controlo 
jurisdicional célere, a decidir o mais 
rapidamente possível a contar da 
instauração da ação em causa. Neste caso, 
os Estados-Membros informam 
imediatamente o nacional de país terceiro 
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em causa sobre a possibilidade de intentar 
tal ação.

em causa sobre a possibilidade de intentar 
tal ação e facultam, para o efeito, 
assistência jurídica e linguística gratuita.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 40.

Alteração 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em todo o caso, a detenção é 
objeto de reapreciação a intervalos 
razoáveis, quer a pedido do nacional de 
país terceiro em causa, quer ex officio. No 
caso de períodos de detenção 
prolongados, as reapreciações são objeto 
de fiscalização pelas autoridades judiciais.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta modificação é necessária para assegurar a coerência com a modificação do artigo 18.º, 
n.º 5, e do artigo 22.º, n.º 7, segundo parágrafo.

Alteração 691
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em todo o caso, a detenção é objeto 
de reapreciação a intervalos razoáveis, quer 
a pedido do nacional de país terceiro em 

3. Se um Estado-Membro decidir 
aplicar a detenção, em todo o caso, a 
detenção é objeto de reapreciação a 
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causa, quer ex officio. No caso de períodos 
de detenção prolongados, as reapreciações 
são objeto de fiscalização pelas autoridades 
judiciais.

intervalos razoáveis e regulares, quer a 
pedido do nacional de país terceiro em 
causa, quer ex officio. As reapreciações 
são objeto de fiscalização pelas autoridades 
judiciais.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a outras 
alterações propostas ao presente artigo e aos considerandos 27 e 28.

Alteração 692
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A detenção mantém-se enquanto 
se verificarem as condições enunciadas 
no n.º 1 e na medida do necessário para 
garantir a execução da operação de 
afastamento. Cada Estado-Membro fixa 
um prazo máximo de detenção, nunca 
inferior a três meses e nunca superior a 
seis meses.

5. Se um Estado-Membro escolher 
aplicar a detenção, deve fixar um prazo de 
detenção limitado, que não deve ser 
superior a duas semanas.

Or. en

Alteração 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A detenção mantém-se enquanto se 
verificarem as condições enunciadas no 
n.º 1 e na medida do necessário para 
garantir a execução da operação de 

5. A detenção mantém-se enquanto se 
verificarem as condições enunciadas no 
n.º 1 e na medida do necessário para 
garantir a execução da operação de 
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afastamento. Cada Estado-Membro fixa um 
prazo máximo de detenção, nunca inferior 
a três meses e nunca superior a seis 
meses.

afastamento. Cada Estado-Membro fixa um 
prazo máximo ao seu critério.

Or. fr

Alteração 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A detenção mantém-se enquanto se 
verificarem as condições enunciadas no 
n.º 1 e na medida do necessário para 
garantir a execução da operação de 
afastamento. Cada Estado-Membro fixa um 
prazo máximo de detenção, nunca inferior 
a três meses e nunca superior a seis 
meses.

5. A detenção mantém-se enquanto se 
verificarem as condições enunciadas no 
n.º 1 e na medida do necessário para 
garantir a execução da operação de 
afastamento. Cada Estado-Membro fixa um 
prazo limitado de detenção de, no máximo, 
dois meses.

Or. en

Justificação

Segundo algumas ONG e organizações internacionais, não está, de forma alguma, 
comprovada uma correlação entre períodos de detenção mais longos e taxas mais elevadas 
de regressos efetivos. De acordo com a avaliação de impacto de substituição do Serviço de 
Estudos do Parlamento Europeu: «Em França, 80 % dos afastamentos ocorreram antes do 
vigésimo quinto dia de detenção. Por conseguinte, é muitas vezes desnecessário prolongar a 
detenção, já que não contribui para o afastamento. O prolongamento da detenção nestas 
circunstâncias não é eficaz em termos de custos».

Alteração 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A detenção mantém-se enquanto se 5. A detenção mantém-se enquanto se 
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verificarem as condições enunciadas no 
n.º 1 e na medida do necessário para 
garantir a execução da operação de 
afastamento. Cada Estado-Membro fixa um 
prazo máximo de detenção, nunca inferior 
a três meses e nunca superior a seis meses.

verificarem as condições enunciadas no 
n.º 1 e na medida do necessário para 
garantir a execução da operação de 
afastamento. Cada Estado-Membro fixa um 
prazo máximo de detenção, nunca inferior 
a três meses e nunca superior a doze meses.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa responder às situações visadas, nomeadamente, na alteração 5, que 
completa. Está também estreitamente ligada à alteração 2, uma vez que os procedimentos de 
regresso podem não ser levados a termo devido a uma duração máxima de deteção 
insuficiente.

Alteração 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A detenção mantém-se enquanto se 
verificarem as condições enunciadas no 
n.º 1 e na medida do necessário para 
garantir a execução da operação de 
afastamento. Cada Estado-Membro fixa um 
prazo máximo de detenção, nunca inferior 
a três meses e nunca superior a seis 
meses.

5. A detenção mantém-se enquanto se 
verificarem as condições enunciadas no 
n.º 1 e na medida do necessário para 
garantir a execução da operação de 
afastamento. Cada Estado-Membro fixa um 
prazo limitado de detenção, que não pode 
exceder os três meses.

Or. en

Justificação

Conforme demonstrado por várias fontes, entre as quais a avaliação de impacto do PE, os 
períodos de detenção cada vez mais longos não surtem grandes efeitos no que respeita à 
concretização efetiva dos regressos. Atendendo aos sérios riscos de violação dos direitos 
humanos, pode ser imposta uma detenção, mas apenas se for acompanhado de um controlo 
jurisdicional.

Alteração 697
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Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros não podem 
prorrogar o prazo a que se refere o n.º 5, 
exceto por um prazo limitado que não 
exceda os doze meses seguintes, de acordo 
com a lei nacional, nos casos em que, 
independentemente de todos os esforços 
razoáveis que tenham envidado, se 
preveja que a operação de afastamento 
dure mais tempo, por força de:

Suprimido

a) Falta de cooperação do nacional de 
país terceiro em causa; ou
b) Atrasos na obtenção da documentação 
necessária junto de países terceiros.

Or. fr

Justificação

Esta modificação é necessária para assegurar a coerência com a modificação do artigo 18.º, 
n.º 5, e do artigo 22.º, n.º 7, segundo parágrafo.

Alteração 698
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros não podem 
prorrogar o prazo a que se refere o n.º 5, 
exceto por um prazo limitado que não 
exceda os doze meses seguintes, de acordo 
com a lei nacional, nos casos em que, 
independentemente de todos os esforços 
razoáveis que tenham envidado, se 
preveja que a operação de afastamento 
dure mais tempo, por força de:

Suprimido
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a) Falta de cooperação do nacional de 
país terceiro em causa; ou
b) Atrasos na obtenção da documentação 
necessária junto de países terceiros.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a outras 
alterações propostas ao presente artigo e aos considerandos 27 e 28.

Alteração 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros não podem 
prorrogar o prazo a que se refere o n.º 5, 
exceto por um prazo limitado que não 
exceda os doze meses seguintes, de acordo 
com a lei nacional, nos casos em que, 
independentemente de todos os esforços 
razoáveis que tenham envidado, se preveja 
que a operação de afastamento dure mais 
tempo, por força de:

6. Os Estados-Membros não podem 
prorrogar o prazo a que se refere o n.º 5, 
exceto por duas vezes consecutivas para 
um prazo limitado que não exceda, em 
cada prorrogação, os três meses seguintes, 
de acordo com a lei nacional, e sempre 
após um controlo jurisdicional, nos casos 
em que, independentemente de todos os 
esforços razoáveis que tenham envidado, 
se preveja que a operação de afastamento 
dure mais tempo, por força de:

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada às alterações 
propostas ao artigo 18.º, n.º 5. Possibilitaria assim um período de detenção total até nove 
meses, com a inclusão das garantias adequadas relativas ao controlo jurisdicional.

Alteração 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
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Artigo 18 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros não podem 
prorrogar o prazo a que se refere o n.º 5, 
exceto por um prazo limitado que não 
exceda os doze meses seguintes, de acordo 
com a lei nacional, nos casos em que, 
independentemente de todos os esforços 
razoáveis que tenham envidado, se preveja 
que a operação de afastamento dure mais 
tempo, por força de:

6. Os Estados-Membros não podem 
prorrogar o prazo a que se refere o n.º 5, 
exceto por um prazo limitado que não 
exceda os quatro meses seguintes, de 
acordo com a lei nacional, nos casos em 
que, independentemente de todos os 
esforços razoáveis que tenham envidado, 
se preveja que a operação de afastamento 
dure mais tempo, por força de:

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com as alterações ao artigo 18.º, n.º 5.

Alteração 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Atrasos na obtenção da 
documentação necessária junto de países 
terceiros.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada às alterações 
propostas ao artigo 18.º, n.º 5.

Alteração 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem deter 
um nacional de país terceiro pela segunda 
vez apesar de estar esgotado o prazo 
previsto no n.º 6 se, após a libertação do 
nacional de país terceiro, surgirem 
circunstâncias que viabilizem a execução 
de uma decisão de regresso emitida 
anteriormente para esse nacional de país 
terceiro. O novo prazo de detenção não 
pode exceder os trinta dias.

Or. pl

Alteração 703
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Regra geral, a detenção tem lugar 
em centros de detenção especializados. Se 
um Estado-Membro não tiver condições 
para assegurar aos nacionais de países 
terceiros a sua detenção num centro 
especializado e tiver de recorrer a um 
estabelecimento prisional, os nacionais de 
países terceiros colocados em detenção 
ficam separados dos presos comuns.

1. Se um Estado-Membro escolher 
aplicar a detenção como último recurso, 
regra geral, a detenção tem lugar em 
centros de detenção especializados e 
abertos. Os centros de detenção 
especializados devem oferecer condições 
dignas de detenção, que respeitem os 
direitos fundamentais dos nacionais de 
países terceiros detidos. O pessoal que 
trabalha nos centros de detenção 
especializados deve ter formação e 
qualificação adequadas. Os nacionais de 
países terceiros não podem ser detidos em 
estabelecimentos prisionais ou celas de 
esquadras policiais.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada ao 
considerando 27.
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Alteração 704
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Regra geral, a detenção tem lugar 
em centros de detenção especializados. Se 
um Estado-Membro não tiver condições 
para assegurar aos nacionais de países 
terceiros a sua detenção num centro 
especializado e tiver de recorrer a um 
estabelecimento prisional, os nacionais de 
países terceiros colocados em detenção 
ficam separados dos presos comuns.

1. A detenção tem lugar em condições 
de detenção especializadas, onde os 
nacionais de países terceiros colocados em 
detenção ficam separados dos presos 
comuns.

Or. en

Justificação

Em vez de colocar a tónica na separação física dos centros de detenção relativamente aos 
estabelecimentos prisionais normais, seria mais pragmático e eficaz salientar a necessidade 
de condições de detenção especiais, comparativamente às condições dos estabelecimentos 
prisionais normais. Esta alteração é necessária na medida em que está relacionada com a 
lógica interna do texto no que respeita aos procedimentos de detenção previstos no 
artigo 18.º e para prevenir o risco de fuga, tal como previsto no artigo 6.º.

Alteração 705
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os nacionais de países terceiros 
detidos são autorizados, a pedido, a 
contactar oportunamente os seus 
representantes legais, os seus familiares e 
as autoridades consulares competentes.

2. Os nacionais de países terceiros 
detidos são autorizados, a pedido, a 
contactar, desde o primeiro dia de 
detenção, os seus representantes legais, os 
seus familiares e as autoridades consulares 
competentes.

Or. en
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Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 4.

Alteração 706
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Deve atribuir-se especial atenção à 
situação das pessoas vulneráveis e ser 
prestados cuidados de saúde urgentes e o 
tratamento básico de doenças.

3. Deve atribuir-se especial atenção à 
situação das pessoas em situação 
vulnerável e ser prontamente prestados 
cuidados de saúde urgentes e o tratamento 
de doenças.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 38 e ao artigo 14.º.

Alteração 707
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As organizações, os órgãos 
nacionais e internacionais e as 
organizações e os órgãos não 
governamentais relevantes e competentes 
têm a possibilidade de visitar os centros de 
detenção a que se refere o n.º 1, na medida 
em que estes estejam a ser utilizados para a 
detenção de nacionais de países terceiros 
de acordo com o presente capítulo. Essas 
visitas podem ser sujeitas a autorização.

4. As organizações, os órgãos 
nacionais e internacionais e as 
organizações e os órgãos não 
governamentais relevantes e competentes, 
bem como jornalistas e membros do 
parlamento nacional e do Parlamento 
Europeu, têm a possibilidade de visitar os 
centros de detenção a que se refere o n.º 1, 
na medida em que estes estejam a ser 
utilizados para a detenção de nacionais de 
países terceiros de acordo com o presente 
capítulo. Deve ser possível realizar visitas 
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sem aviso prévio.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada às alterações 
propostas ao artigo 10.º.

Alteração 708
Pietro Bartolo

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As organizações, os órgãos 
nacionais e internacionais e as 
organizações e os órgãos não 
governamentais relevantes e competentes 
têm a possibilidade de visitar os centros de 
detenção a que se refere o n.º 1, na medida 
em que estes estejam a ser utilizados para a 
detenção de nacionais de países terceiros 
de acordo com o presente capítulo. Essas 
visitas podem ser sujeitas a autorização.

4. As organizações, os órgãos 
nacionais e internacionais e as 
organizações e os órgãos não 
governamentais relevantes e competentes 
têm a possibilidade de visitar os centros de 
detenção a que se refere o n.º 1, na medida 
em que estes estejam a ser utilizados para a 
detenção de nacionais de países terceiros 
de acordo com o presente capítulo. Essas 
visitas podem ser sujeitas a autorização. 
Essas visitas não podem, em caso algum, 
ser limitadas ou proibidas.

Or. it

Justificação

O acesso aos centros de detenção deve ser sempre garantido. A alteração está ligada à 
alteração proposta pela relatora ao artigo 18.º e aos considerandos 27 e 28.

Alteração 709
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As organizações, os órgãos 4. As organizações e os órgãos 
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nacionais e internacionais e as 
organizações e os órgãos não 
governamentais relevantes e competentes 
têm a possibilidade de visitar os centros de 
detenção a que se refere o n.º 1, na medida 
em que estes estejam a ser utilizados para a 
detenção de nacionais de países terceiros 
de acordo com o presente capítulo. Essas 
visitas podem ser sujeitas a autorização.

nacionais e internacionais relevantes e 
competentes têm a possibilidade de visitar 
os centros de detenção a que se refere o 
n.º 1, na medida em que estes estejam a ser 
utilizados para a detenção de nacionais de 
países terceiros de acordo com o presente 
capítulo. Essas visitas podem ser sujeitas a 
autorização.

Or. nl

Justificação

As ONG carecem de legitimidade ou controlo democráticos. Além disso, não é claro quem se 
intitula desta forma e com que fundamento, outorgando-se assim prerrogativas especiais. O 
controlo do poder executivo deve ser exercido pelo poder parlamentar ou por uma 
organização internacional reconhecida pelo governo do Estado-Membro.
 O texto original faz referência a organizações, órgãos nacionais e internacionais e 
organizações e órgãos não governamentais relevantes e competentes. As organizações não 
governamentais não cumprem a condição cumulativa de relevância e competência e, por 
conseguinte, não podem ser incluídas nesta lista.

Alteração 710
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aos nacionais de países terceiros 
detidos são sistematicamente fornecidas 
informações que expliquem as regras 
aplicadas no centro de detenção e indiquem 
os seus direitos e deveres. Essas 
informações incluem, nomeadamente o 
direito de, nos termos do direito nacional, 
contactarem as organizações e órgãos 
referidos no n.º 4.

5. Aos nacionais de países terceiros 
detidos são sistematicamente fornecidas 
informações que expliquem as regras 
aplicadas no centro de detenção e indiquem 
os seus direitos e deveres, numa língua 
que compreendam. Essas informações 
incluem, nomeadamente o direito de, nos 
termos do direito nacional, contactarem as 
organizações e órgãos, bem como 
jornalistas e membros do parlamento 
nacional e do Parlamento Europeu, 
referidos no n.º 4.

Or. en
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Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada às alterações 
propostas ao artigo 10.º.

Alteração 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta de diretiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Detenção de menores e famílias

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores só podem ser 
detidos em último recurso e por um prazo 
adequado que deve ser o mais curto 
possível.
2. As famílias detidas enquanto se 
aguarda o afastamento ficam alojadas em 
locais separados que garantam a devida 
privacidade.
3. Os menores detidos devem ter a 
possibilidade de participar em atividades 
de lazer, nomeadamente em jogos e 
atividades recreativas próprias da sua 
idade, e, em função da duração da 
permanência, devem ter acesso ao ensino.
4. Os menores não acompanhados 
beneficiam, tanto quanto possível, de 
alojamento em instituições dotadas de 
pessoal e instalações que tenham em 
conta as necessidades de pessoas da sua 
idade.
5. No contexto da detenção de menores 
enquanto se aguarda o afastamento, o 
interesse superior da criança constitui 
uma consideração primordial.

Or. it



PE658.738v01-00 344/368 AM\1214327PT.docx

PT

Justificação

Alteração estreitamente relacionada com a alteração proposta pela Comissão ao artigo 18.º, 
alínea c).

Alteração 712
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

20 Detenção de menores e famílias 20 Proibição de detenção de menores 
e famílias

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40.

Alteração 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

20 Detenção de menores e famílias 20 Menores e famílias

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com as alterações ao artigo 20.º, n.º 1.

Alteração 714
Jeroen Lenaers

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores só podem ser 
detidos em último recurso e por um prazo 
adequado que deve ser o mais curto 
possível.

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores objeto de 
procedimento de regresso para preparar o 
regresso e/ou efetuar o processo de 
afastamento só podem ser detidos em 
último recurso e por um prazo adequado 
que deve ser o mais curto possível, e 
unicamente depois de ter sido 
especificamente verificado que não estão 
disponíveis outras medidas coercivas 
menos severas. As crianças de tenra idade 
devem ser detidas em centros 
especializados e não podem ser detidas em 
estabelecimentos prisionais. Em 
derrogação ao disposto no artigo 18.º, 
n.º 5, os Estados-Membros podem prever 
na sua legislação nacional prazos de 
detenção mais curtos para os menores.

Or. en

Justificação

A CEDH faz notar que, segundo jurisprudência bem assente, em princípio, deve ser evitado o 
confinamento de crianças de tenra idade em estruturas de caráter prisional e que apenas uma 
colocação de curta duração em condições adequadas pode ser compatível com a Convenção, 
desde que constitua uma medida de último recurso e unicamente depois de ter sido 
especificamente verificado que não estão disponíveis outras medidas coercivas menos 
severas. Uma vez que a proposta da Comissão aborda os fundamentos para a detenção, é 
importante clarificar também as regras e garantias relativas aos menores.

Alteração 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores só podem ser 
detidos em último recurso e por um prazo 
adequado que deve ser o mais curto 

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores não podem ser 
detidos e devem ter à sua disposição 
alternativas à detenção adequadas, 
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possível. humanas e não privativas da liberdade, 
sempre que tal seja do interesse superior 
da criança e necessário para garantir a 
proteção destas pessoas.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 28. A detenção de crianças deve ser abolida, uma vez que é 
inerentemente contrária ao interesse superior da criança.

Alteração 716
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os menores não acompanhados e 
as famílias com menores só podem ser 
detidos em último recurso e por um prazo 
adequado que deve ser o mais curto 
possível.

1. Os menores e as famílias com 
menores não podem ser detidos.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40 e ao artigo 18.º.

Alteração 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores só podem ser 
detidos em último recurso e por um prazo 

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores não podem ser 
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adequado que deve ser o mais curto 
possível.

detidos.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 28. A detenção de menores nunca é no seu interesse superior, 
mesmo que estejam disponíveis unidades familiares. Em consequência, deve ser decretada 
uma proibição de detenção de crianças, com o objetivo de proteger os menores. Além disso, a 
aplicação do conceito de «interesse superior da criança» implica a não detenção dos seus 
pais ou responsáveis legais ou habituais pela criança. Ver, por exemplo, Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem (TEDH) - Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar contra Malta, 
Requerimentos n.º 25794/13 e 28151/13, 22 de fevereiro de 2017.

Alteração 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores só podem ser 
detidos em último recurso e por um prazo 
adequado que deve ser o mais curto 
possível.

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores nunca podem ser 
detidos.

Or. en

Justificação

A detenção de menores nunca é no seu interesse superior. Este princípio é defendido pelo 
Comité dos Direitos da Criança da ONU, pelo Comité sobre os Trabalhadores Migrantes da 
ONU e pelo Relator Especial da ONU para os direitos humanos dos migrantes. Os Estados-
Membros têm a possibilidade de encontrar medidas alternativas, tais como centros abertos, 
para assegurar o regresso de menores não acompanhados e de menores com as respetivas 
famílias, após a avaliação do seu interesse superior.

Alteração 719
Tom Vandendriessche
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Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores só podem ser 
detidos em último recurso e por um prazo 
adequado que deve ser o mais curto 
possível.

1. Os menores não acompanhados e as 
famílias com menores devem ser 
repatriados de forma prioritária, a fim de 
reduzir o prazo de detenção.

Or. nl

Justificação

Devemos encontrar o equilíbrio certo entre um sistema de asilo eficiente e o respeito pelos 
direitos das pessoas visadas. O texto original da Comissão vai de encontro ao objetivo de 
política de asilo eficiente, enunciado no considerando 3.

Alteração 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As famílias detidas enquanto se 
aguarda o afastamento ficam alojadas em 
locais separados que garantam a devida 
privacidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 28. A detenção de menores nunca é no seu interesse superior, 
mesmo que estejam disponíveis unidades familiares. Em consequência, deve ser decretada 
uma proibição de detenção de crianças, com o objetivo de proteger os menores. Além disso, a 
aplicação do conceito de «interesse superior da criança» implica a não detenção dos seus 
pais ou responsáveis legais ou habituais pela criança. Ver, por exemplo, Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem (TEDH) - Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar contra Malta, 
Requerimentos n.º 25794/13 e 28151/13, 22 de fevereiro de 2017.
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Alteração 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As famílias detidas enquanto se 
aguarda o afastamento ficam alojadas em 
locais separados que garantam a devida 
privacidade.

2. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem providenciar 
regimes apropriados de prestação de 
cuidados e alojamento aos menores e às 
famílias com crianças menores. Os 
regimes apropriados de prestação de 
cuidados e as medidas de acolhimento das 
crianças e respetivas famílias devem ter 
base comunitária, ser o menos intrusivas 
possível e respeitar o direito à privacidade 
e à vida familiar. Estes regimes de 
prestação de cuidados devem 
disponibilizar pessoal e instalações que 
tenham em conta as necessidades de 
pessoas daquelas idades.
Os menores devem ter a possibilidade de 
participar em atividades de lazer, 
nomeadamente em jogos e atividades 
recreativas próprias da sua idade, e, em 
função da duração da permanência, 
devem ter acesso ao ensino.
Os menores não acompanhados 
beneficiam, tanto quanto possível, de 
alojamento em instituições dotadas de 
pessoal e instalações que tenham em 
conta as necessidades de pessoas da sua 
idade.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 28. Em vez de detenção, devem ser proporcionados aos menores e 
às famílias com crianças menores regimes de prestação de cuidados adequados.

Alteração 722
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Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As famílias detidas enquanto se 
aguarda o afastamento ficam alojadas em 
locais separados que garantam a devida 
privacidade.

2. Enquanto se aguarda o afastamento, 
os menores não acompanhados e 
separados e as crianças com as respetivas 
famílias devem dispor de alternativas 
adequadas à detenção. Os menores não 
devem ser separados dos seus pais ou dos 
responsáveis legais ou habituais pelos 
menores durante o procedimento ou 
durante a detenção ou o afastamento de 
um progenitor ou responsável. As famílias 
devem permanecer juntas, salvo se a 
segurança da criança estiver em risco. 
Para tal, devem ser utilizadas ou 
exploradas alternativas à detenção para 
toda a família e os pais devem ser 
protegidos contra o afastamento enquanto 
o procedimento estiver em curso. Sempre 
que necessário, devem ser providenciados 
cuidados e alojamento, de modo a 
permitir que as crianças e as suas famílias 
vivam juntas em comunidades.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40 e ao artigo 18.º.

Alteração 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As famílias detidas enquanto se 
aguarda o afastamento ficam alojadas em 
locais separados que garantam a devida 

2. Devem ser proporcionadas às 
famílias e aos menores não 
acompanhados que aguardam o 
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privacidade. afastamento medidas alternativas à 
detenção, com alojamento em locais 
separados que garantam a devida 
privacidade.

Or. en

Justificação

A detenção de menores nunca é no seu interesse superior. Os Estados-Membros têm a 
possibilidade de encontrar medidas alternativas, tais como centros abertos, para assegurar o 
regresso de menores não acompanhados e de menores com as respetivas famílias, após a 
avaliação do seu interesse superior.  Esta alteração é necessária na medida em que está 
indissociavelmente ligada às alterações ao artigo 20.º, n.º 1.

Alteração 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os menores detidos devem ter a 
possibilidade de participar em atividades 
de lazer, nomeadamente em jogos e 
atividades recreativas próprias da sua 
idade, e, em função da duração da 
permanência, devem ter acesso ao ensino.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 28. A detenção de menores nunca é no seu interesse superior, 
mesmo que estejam disponíveis unidades familiares. Em consequência, deve ser decretada 
uma proibição de detenção de crianças, com o objetivo de proteger os menores. Além disso, a 
aplicação do conceito de «interesse superior da criança» implica a não detenção dos seus 
pais ou responsáveis legais ou habituais pela criança. Ver, por exemplo, Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem (TEDH) - Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar contra Malta, 
Requerimentos n.º 25794/13 e 28151/13, 22 de fevereiro de 2017.

Alteração 725
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Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os menores detidos devem ter a 
possibilidade de participar em atividades 
de lazer, nomeadamente em jogos e 
atividades recreativas próprias da sua 
idade, e, em função da duração da 
permanência, devem ter acesso ao ensino.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40.

Alteração 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os menores detidos devem ter a 
possibilidade de participar em atividades 
de lazer, nomeadamente em jogos e 
atividades recreativas próprias da sua 
idade, e, em função da duração da 
permanência, devem ter acesso ao ensino.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 28. Tendo em conta que as crianças não podem ser detidas, esta 
disposição deve ser suprimida.  Contudo, estas disposições estão incluídas nas propostas de 
alteração do artigo 20.º, n.º 2.



AM\1214327PT.docx 353/368 PE658.738v01-00

PT

Alteração 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os menores detidos devem ter a 
possibilidade de participar em atividades 
de lazer, nomeadamente em jogos e 
atividades recreativas próprias da sua 
idade, e, em função da duração da 
permanência, devem ter acesso ao ensino.

3. Os menores devem ter a 
possibilidade de participar em atividades 
de lazer, nomeadamente em jogos e 
atividades recreativas próprias da sua 
idade, e, em função da duração da 
permanência, devem ter acesso ao ensino.

Or. en

Justificação

A detenção de menores nunca é no seu interesse superior. Os Estados-Membros têm a 
possibilidade de encontrar medidas alternativas, tais como centros abertos, para assegurar o 
regresso de menores não acompanhados e de menores com as respetivas famílias, após a 
avaliação do seu interesse superior.  Esta alteração é necessária na medida em que está 
indissociavelmente ligada à alteração ao artigo 20.º, n.º 1.

Alteração 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os menores não acompanhados 
beneficiam, tanto quanto possível, de 
alojamento em instituições dotadas de 
pessoal e instalações que tenham em 
conta as necessidades de pessoas da sua 
idade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 28. Tendo em conta que as crianças não podem ser detidas, esta 
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disposição deve ser suprimida.  Contudo, estas disposições estão incluídas nas propostas de 
alteração do artigo 20.º, n.º 2.

Alteração 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os menores não acompanhados 
beneficiam, tanto quanto possível, de 
alojamento em instituições dotadas de 
pessoal e instalações que tenham em 
conta as necessidades de pessoas da sua 
idade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 28. A detenção de menores nunca é no seu interesse superior, 
mesmo que estejam disponíveis unidades familiares. Em consequência, deve ser decretada 
uma proibição de detenção de crianças, com o objetivo de proteger os menores. Além disso, a 
aplicação do conceito de «interesse superior da criança» implica a não detenção dos seus 
pais ou responsáveis legais ou habituais pela criança. Ver, por exemplo, Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem (TEDH) - Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar contra Malta, 
Requerimentos n.º 25794/13 e 28151/13, 22 de fevereiro de 2017.

Alteração 730
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os menores não acompanhados 
beneficiam, tanto quanto possível, de 
alojamento em instituições dotadas de 
pessoal e instalações que tenham em 
conta as necessidades de pessoas da sua 

Suprimido
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idade.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40.

Alteração 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os menores não acompanhados 
beneficiam, tanto quanto possível, de 
alojamento em instituições dotadas de 
pessoal e instalações que tenham em conta 
as necessidades de pessoas da sua idade.

4. Os menores beneficiam de 
alojamento em instituições dotadas de 
pessoal e instalações que tenham em conta 
as necessidades de pessoas da sua idade.

Or. en

Justificação

A detenção de menores nunca é no seu interesse superior. Os Estados-Membros têm a 
possibilidade de encontrar medidas alternativas, tais como centros abertos, para assegurar o 
regresso de menores não acompanhados e de menores com as respetivas famílias, após a 
avaliação do seu interesse superior.  Esta alteração é necessária na medida em que está 
indissociavelmente ligada à alteração ao artigo 20.º, n.º 1.

Alteração 732
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No contexto da detenção de 
menores enquanto se aguarda o 
afastamento, o interesse superior da 
criança constitui uma consideração 

Suprimido
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primordial.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas aos considerandos 28 e 40.

Alteração 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No contexto da detenção de 
menores enquanto se aguarda o 
afastamento, o interesse superior da 
criança constitui uma consideração 
primordial.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao considerando 28. A detenção de menores nunca é no seu interesse superior, 
mesmo que estejam disponíveis unidades familiares. Em consequência, deve ser decretada 
uma proibição de detenção de crianças, com o objetivo de proteger os menores. Além disso, a 
aplicação do conceito de «interesse superior da criança» implica a não detenção dos seus 
pais ou responsáveis legais ou habituais pela criança. Ver, por exemplo, Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem (TEDH) - Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar contra Malta, 
Requerimentos n.º 25794/13 e 28151/13, 22 de fevereiro de 2017.

Alteração 734
Nadine Morano

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No contexto da detenção de 5. No contexto da detenção de 
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menores enquanto se aguarda o 
afastamento, o interesse superior da criança 
constitui uma consideração primordial.

menores enquanto se aguarda o 
afastamento, o interesse superior da criança 
constitui uma consideração primordial. 
Não pode constituir, por si só, um 
obstáculo à detenção.

Or. fr

Justificação

Esta alteração está estreitamente ligada à alteração 23, que completa.

Alteração 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No contexto da detenção de 
menores enquanto se aguarda o 
afastamento, o interesse superior da criança 
constitui uma consideração primordial.

5. No contexto das alternativas à 
detenção de menores enquanto se aguarda 
o afastamento, o interesse superior da 
criança constitui uma consideração 
primordial.

Or. en

Alteração 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No contexto da detenção de 
menores enquanto se aguarda o 
afastamento, o interesse superior da 
criança constitui uma consideração 
primordial.

5. O interesse superior da criança 
constitui uma consideração primordial em 
todas as situações.

Or. en
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Justificação

A detenção de menores nunca é no seu interesse superior. Os Estados-Membros têm a 
possibilidade de encontrar medidas alternativas, tais como centros abertos, para assegurar o 
regresso de menores não acompanhados e de menores com as respetivas famílias, após a 
avaliação do seu interesse superior. Esta alteração é necessária na medida em que está 
indissociavelmente ligada à alteração ao artigo 20.º, n.º 1.

Alteração 737
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Suprimido
Situações de emergência

1. Caso um número excecionalmente 
elevado de nacionais de países terceiros 
que devam ser objeto de uma operação de 
regresso sobrecarregue de forma 
imprevista a capacidade dos centros de 
detenção de um Estado-Membro ou o seu 
pessoal administrativo ou judicial, o 
Estado-Membro em causa, pode, 
enquanto persistir a situação excecional, 
autorizar prazos de controlo jurisdicional 
superiores aos estabelecidos ao abrigo do 
artigo 18.º, n.º 2, terceiro parágrafo, e 
tomar medidas urgentes em relação às 
condições de detenção, em derrogação das 
previstas no artigo 19.º, n.º 1, e no 
artigo 20.º, n.º 2.
2. O Estado-Membro em causa informa a 
Comissão sempre que recorra a medidas 
excecionais deste tipo. Deve igualmente 
informar a Comissão logo que os motivos 
que conduziram à aplicação dessas 
medidas deixem de existir.
3. O presente artigo em nada prejudica o 
dever geral dos Estados-Membros de 
tomarem todas as medidas adequadas, de 
carácter geral ou específico, para 
assegurarem o cumprimento das 
obrigações decorrentes da presente 
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diretiva.

Or. en

Alteração 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso um número excecionalmente 
elevado de nacionais de países terceiros 
que devam ser objeto de uma operação de 
regresso sobrecarregue de forma 
imprevista a capacidade dos centros de 
detenção de um Estado-Membro ou o seu 
pessoal administrativo ou judicial, o 
Estado-Membro em causa, pode, enquanto 
persistir a situação excecional, autorizar 
prazos de controlo jurisdicional superiores 
aos estabelecidos ao abrigo do artigo 18.º, 
n.º 2, terceiro parágrafo, e tomar medidas 
urgentes em relação às condições de 
detenção, em derrogação das previstas no 
artigo 19.º, n.º 1, e no artigo 20.º, n.º 2.

1. Caso um número excecionalmente 
elevado de nacionais de países terceiros 
que devam ser objeto de uma operação de 
regresso sobrecarregue de forma 
imprevista a capacidade dos centros de 
detenção de um Estado-Membro ou o seu 
pessoal administrativo ou judicial, o 
Estado-Membro em causa, pode, por um 
período máximo de três meses, autorizar 
prazos de controlo jurisdicional superiores 
aos estabelecidos ao abrigo do artigo 18.º, 
n.º 2, terceiro parágrafo, e tomar medidas 
urgentes em relação às condições de 
detenção, em derrogação das previstas no 
artigo 19.º, n.º 1, e no artigo 20.º, n.º 2. Os 
Estados-Membros devem, no prazo de três 
meses, e sob a coordenação da Comissão 
e das agências da UE, tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar uma 
capacidade adequada.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada a alterações 
propostas ao artigo 16.º, n.º 4, relativas aos prazos para o controlo jurisdicional. Apesar de 
os Estados-Membros poderem enfrentar situações de emergência, essa questão deverá ficar 
resolvida no prazo de três meses assegurando uma capacidade adequada.

Alteração 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Proposta de diretiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. it

Alteração 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta de diretiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão relativamente ao procedimento de fronteira neste contexto é 
problemática, uma vez que está ligada ao resultado incerto das potenciais negociações do 
Regulamento Procedimento de Asilo. O Regulamento Procedimento de Asilo é o ato 
legislativo adequado para enquadrar possíveis procedimentos de fronteira.

Alteração 741
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa
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Proposta de diretiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Na falta de uma decisão sobre esta matéria no âmbito do Regulamento Procedimento de 
Asilo que codifique todas as disposições relativas ao procedimento de fronteira e, 
concretamente, às garantias, afigura-se praticamente impossível alterar o artigo 22.º sem 
gerar um risco de violação de direitos fundamentais.

Alteração 743
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As decisões de regresso adotadas 
no âmbito de procedimentos de regresso 
realizados nos termos do n.º 1 são emitidas 
por intermédio de um formulário 
normalizado estabelecido pela legislação 
nacional, em conformidade com o 
artigo 15.º, n.º 3.

3. No contexto dos procedimentos 
realizados nos termos do n.º 1, os 
Estados-Membros devem emitir:

a)Uma decisão de regresso emitida por 
intermédio de um formulário normalizado 
estabelecido no anexo; ou
b) Uma recusa de entrada, em 
conformidade com o artigo 14.º do 
Regulamento (UE) 2016/399. O disposto 
nos n.os 4 a 8 não se aplica neste caso.

Os Estados-Membros devem emitir uma 
das decisões referidas no presente número 
com a maior brevidade possível, se 
praticável, ao abrigo do direito nacional, 
juntamente com a decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional tomada em razão do 



PE658.738v01-00 362/368 AM\1214327PT.docx

PT

artigo 41.º do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo].

Or. en

Alteração 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As decisões de regresso adotadas 
no âmbito de procedimentos de regresso 
realizados nos termos do n.º 1 são emitidas 
por intermédio de um formulário 
normalizado estabelecido pela legislação 
nacional, em conformidade com o 
artigo 15.º, n.º 3.

3. As decisões de regresso adotadas 
no âmbito de procedimentos de regresso 
realizados nos termos do n.º 1 podem ser 
emitidas por intermédio de um formulário 
normalizado estabelecido pela legislação 
nacional, em conformidade com o 
artigo 15.º, n.º 3.

Or. pl

Alteração 745
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Não é concedido um prazo para a 
partida voluntária. No entanto, os 
Estados-Membros devem conceder um 
prazo adequado para a partida voluntária, 
nos termos do artigo 9.º, aos nacionais de 
países terceiros titulares de um documento 
de viagem válido e que cumpram a 
obrigação de cooperarem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso, estabelecida 
nos termos do artigo 7.º. Os Estados-
Membros exigem aos nacionais de países 
terceiros em causa que depositem o 

4. Não é concedido um prazo para a 
partida voluntária. No entanto, os 
Estados-Membros devem, em 
circunstâncias excecionais, conceder um 
prazo adequado para a partida voluntária, 
nos termos do artigo 9.º, aos nacionais de 
países terceiros titulares de um documento 
de viagem válido e que cumpram a 
obrigação de cooperarem com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em todas as etapas dos 
procedimentos de regresso, estabelecida 
nos termos do artigo 7.º.  Os Estados-
Membros exigem aos nacionais de países 
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documento de viagem válido junto da 
autoridade competente, até à partida.

terceiros em causa que depositem o 
documento de viagem válido junto da 
autoridade competente, até à partida.

Or. nl

Justificação

Importa realçar que o regresso obrigatório constitui a norma.

Alteração 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
conceder um prazo não superior a 48 horas 
para a interposição de recurso contra 
decisões de regresso baseadas em decisões 
finais de indeferimento de pedidos de 
proteção internacional adotadas ao abrigo 
do artigo 41.º do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo] na 
fronteira ou em zonas de trânsito dos 
Estados-Membros.

5. Os Estados-Membros devem 
conceder um prazo não superior a 48 horas 
para a interposição de recurso contra 
decisões de regresso, que devem ser 
sempre emitidas ao mesmo tempo que as 
decisões finais de indeferimento de pedidos 
de proteção internacional adotadas ao 
abrigo do artigo 41.º do Regulamento (UE) 
…/… [Regulamento Procedimento de 
Asilo] na fronteira ou em zonas de trânsito 
dos Estados-Membros. 

Or. nl

Justificação

Simplificação administrativa. Apenas é necessário adotar e eventualmente contestar uma 
decisão.

Alteração 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração
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5. Os Estados-Membros devem 
conceder um prazo não superior a 48 horas 
para a interposição de recurso contra 
decisões de regresso baseadas em decisões 
finais de indeferimento de pedidos de 
proteção internacional adotadas ao abrigo 
do artigo 41.º do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo] na 
fronteira ou em zonas de trânsito dos 
Estados-Membros.

5. Os Estados-Membros devem 
conceder um prazo não superior a 24 horas 
para a interposição de recurso contra 
decisões de regresso baseadas em decisões 
finais de indeferimento de pedidos de 
proteção internacional adotadas ao abrigo 
do artigo 41.º do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo] na 
fronteira ou em zonas de trânsito dos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A execução de uma decisão de regresso é 
automaticamente suspensa durante o 
prazo para apresentação de recurso em 
primeira instância e, caso esse recurso 
tenha sido interposto dentro do prazo 
estipulado, durante o exame do recurso, 
sempre que exista um risco de violação do 
princípio da não repulsão e se verifique 
uma das seguintes condições:

Suprimido

a) Tenham surgido ou tenham sido 
apresentados, por parte do nacional de 
país terceiro em causa, novos elementos 
ou conclusões, no seguimento uma 
decisão de indeferimento de um pedido de 
proteção internacional adotada ao abrigo 
do artigo 41.º do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo], os 
quais alterem significativamente as 
circunstâncias específicas do caso 
concreto;
b) A decisão de indeferimento de um 
pedido de proteção internacional adotada 
ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento 
(UE) …/… [Regulamento Procedimento 
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de Asilo] não tenha sido objeto de um 
controlo jurisdicional efetivo nos termos 
do artigo 53.º do referido regulamento.

Or. fr

Alteração 749
Tom Vandendriessche

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tenham surgido ou tenham sido 
apresentados, por parte do nacional de país 
terceiro em causa, novos elementos ou 
conclusões, no seguimento uma decisão de 
indeferimento de um pedido de proteção 
internacional adotada ao abrigo do 
artigo 41.º do Regulamento (UE) …/… 
[Regulamento Procedimento de Asilo], os 
quais alterem significativamente as 
circunstâncias específicas do caso 
concreto;

a) Tenham surgido ou tenham sido 
apresentados, por parte do nacional de país 
terceiro em causa, novos elementos ou 
conclusões suficientemente graves, no 
seguimento uma decisão de indeferimento 
de um pedido de proteção internacional 
adotada ao abrigo do artigo 41.º do 
Regulamento (UE) …/… [Regulamento 
Procedimento de Asilo], os quais alterem 
significativamente as circunstâncias 
específicas do caso concreto e não possam, 
de modo algum, já ter sido comunicados 
ao nacional de país terceiro; ou

Or. nl

Justificação

Devem ser evitadas situações em que elementos já existentes — mas ainda não transmitidos à 
pessoa em causa — sejam introduzidos faseadamente, com o intuito de estender o processo.

Alteração 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso seja interposto novo recurso contra 
uma primeira decisão de recurso ou uma 
decisão posterior, e em todos os outros 

Caso seja interposto novo recurso contra 
uma primeira decisão de recurso ou uma 
decisão posterior, e em todos os outros 
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casos, a execução da decisão de regresso 
não será suspensa, salvo se um órgão 
jurisdicional decidir em contrário, quer a 
pedido do nacional de país terceiro em 
causa, quer ex officio, tendo em conta as 
circunstâncias específicas do caso 
concreto.

casos, a execução da decisão de regresso 
não será suspensa.

Or. fr

Alteração 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A detenção deve ser tão curta quanto 
possível, não podendo, em caso algum, ser 
superior a quatro meses, e podendo 
apenas ser mantida enquanto o 
procedimento de afastamento estiver 
pendente e for executado com a devida 
diligência.

A detenção apenas pode ser mantida 
enquanto o procedimento de afastamento 
estiver pendente e for executado com a 
devida diligência.

Or. fr

Alteração 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de três em três 
anos, um relatório sobre a aplicação da 
presente diretiva nos Estados-Membros, 
propondo, se for caso disso, as alterações 
necessárias.

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de três em três 
anos, um relatório sobre a aplicação da 
presente diretiva nos Estados-Membros, 
propondo, se for caso disso, as alterações 
necessárias. Esse relatório deve ser 
acompanhado de uma avaliação de 
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impacto completa da Comissão sobre a 
transposição e a aplicação da presente 
diretiva em cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária na medida em que está indissociavelmente ligada às alterações 
ao artigo 6.º e a outros novos artigos que incluem alterações cujo impacto deve ser avaliado. 
Infelizmente, a Comissão não realizou uma avaliação de impacto quando apresentou a 
presente reformulação, tendo o próprio Parlamento solicitado a sua execução. É necessário 
que seja realizada uma avaliação de impacto completa destas alterações, pois um 
acompanhamento pleno deve basear-se em dados e constatações adequados.

Alteração 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta de diretiva
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
Caso se considere que o país terceiro não 
está a cooperar suficientemente com os 
Estados-Membros em matéria de 
readmissão, é aplicável o artigo 25.º-A do 
Código de Vistos Schengen.

Or. fr

Justificação

Esta alteração está estreitamente ligada ao considerando (8), que especifica.

Alteração 754
Anne-Sophie Pelletier

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
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cumprimento aos artigos 6.º a 10.º, aos 
artigos 13.º e 14.º, n.º 3, e aos artigos 16.º, 
18.º e 22.º até [seis meses após a data de 
entrada em vigor], bem como ao 
artigo 14.º, n.os 1 e 2 até [um ano após a 
data de entrada em vigor]. Os Estados-
Membros devem comunicar imediatamente 
à Comissão o texto dessas disposições.

cumprimento aos artigos 2.º a 4.º, aos 
artigos 7.º a 13.º, ao artigo 14.º, n.º 3, e aos 
artigos 15.º e 16.º e 18.º a 20.º até [seis 
meses após a data de entrada em vigor], 
bem como ao artigo 14.º, n.os 1 e 2 até [um 
ano após a data de entrada em vigor]. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura a coerência com as outras alterações propostas pela relatora-
sombra.


