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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS – SÍNTESE DE FACTOS E CONCLUSÕES 

O presente relatório reporta-se à aplicação dos procedimentos de fronteira pelos 
Estados-Membros. O artigo 43.º da Diretiva 2013/32/UE relativa a procedimentos comuns de 
concessão e retirada do estatuto de proteção internacional (Diretiva Procedimentos de Asilo) 
estabelece procedimentos na fronteira de que os Estados-Membros se podem socorrer no 
contexto do funcionamento do Sistema Europeu Comum de Asilo. Quando um pedido de 
asilo é apresentado na fronteira ou numa zona de trânsito, os Estados-Membros podem, em 
determinadas condições, examinar o pedido nesses locais. 

Objetivo do relatório

O principal objetivo do relatório consiste em permitir que o Parlamento tome decisões 
fundamentadas e informadas nas próximas negociações sobre o Pacto para a Migração e o 
Asilo, no qual os procedimentos de fronteira assumem importância crucial. Os procedimentos 
de fronteira desempenham um papel fundamental na proposta relativa ao Pacto. No entanto, a 
Comissão nunca envidou esforços para avaliar a forma como esses procedimentos são 
aplicados, para averiguar se os seus objetivos foram atingidos e para extrair ensinamentos na 
perspetiva da adoção de nova legislação. 

As avaliações de impacto constituem uma parte essencial do programa «Legislar Melhor» da 
Comissão, que visa conceber e avaliar as políticas da UE de modo a que os seus objetivos 
sejam alcançados da forma o mais eficiente e eficaz possível. No entanto, até à data, a 
Comissão não publicou qualquer relatório de execução da Diretiva Procedimentos de Asilo, 
em violação das obrigações de apresentação de relatórios que lhe incumbem nos termos do 
artigo 50.º da referida diretiva. Além disso, em 2016, quando a Comissão propôs uma reforma 
da Diretiva Procedimentos de Asilo, transformando-a num regulamento, não se encontrava 
disponível uma avaliação de impacto. O mesmo se aplica à proposta de alteração 
recentemente publicada (COM (2020) 611 final). 

O presente relatório não se destina a substituir a avaliação de impacto completa da Diretiva 
Procedimentos de Asilo por parte da Comissão, que ainda não foi concluída, nem a avaliar as 
novas propostas da Comissão. Com o presente relatório pretende-se oferecer uma visão sobre 
a forma como os Estados-Membros aplicam os procedimentos de fronteira nos termos da 
Diretiva Procedimentos de Asilo, bem como indicar os desafios e as lacunas a nível de 
aplicação que subsistem. Tal deverá permitir que o Parlamento tome decisões informadas e 
fundamentadas nas próximas negociações sobre a proposta de alteração da Diretiva 
Procedimentos de Asilo.

O relatório baseia-se na avaliação de impacto realizada pelo Serviço de Estudos do 
Parlamento Europeu (EPRS) de novembro de 2020, que contém uma análise comparativa da 
aplicação do artigo 43.º da Diretiva em apreço, bem como uma avaliação jurídica da 
transposição e aplicação deste artigo pelos Estados-Membros. O projeto de relatório inicial 
baseia-se nas conclusões preliminares desses estudos. O relator poderá apresentar alterações 
ao projeto de relatório, a fim de adaptar o relatório à avaliação de impacto final. 

Os procedimentos de fronteira estão mal definidos
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De acordo com a avaliação do EPRS, o conceito de procedimentos de fronteira está mal 
definido na legislação da UE em matéria de asilo. Tal concita vivas preocupações com a sua 
aplicação, em especial no que diz respeito aos direitos fundamentais e às garantias 
processuais. 

Os procedimentos de fronteira constituem uma exceção à regra legalmente definida no âmbito 
da Diretiva Procedimentos de Asilo de acordo com a qual os requerentes de asilo têm o direito 
de permanecer no território de um Estado-Membro, incluindo na fronteira ou numa zona de 
trânsito. Esta a razão pela qual a Diretiva Procedimentos de Asilo limita estritamente os 
procedimentos de fronteira a um número específico de casos. Além disso, o legislador da UE 
almejava uma interpretação restrita ao salientar que, enquanto o requerente demonstrar boa-fé, 
a falta de documentos à entrada ou a utilização de documentos falsos não implica por si só o 
recurso automático a um procedimento acelerado ou de fronteira (considerando 21 da Diretiva 
Procedimentos de Asilo). Contudo, na prática, a diretiva em referência deixa aos 
Estados-Membros demasiada margem para uma aplicação «à la carte» dos procedimentos de 
fronteira, muitas vezes muito além dos limites estabelecidos pela diretiva. 

Alguns Estados-Membros examinam a admissibilidade dos pedidos de asilo no quadro de um 
procedimento de fronteira, ao passo que outros Estados-Membros analisam também o seu 
mérito. Alguns Estados-Membros examinam os casos de Dublim no contexto de 
procedimentos de fronteira, ao passo que outros não o fazem. Alguns Estados-Membros 
concedem proteção internacional no quadro de um procedimento na fronteira, enquanto outros 
concedem a entrada aos requerentes quando reconhecem que o requerente de asilo pode ter 
direito a proteção internacional. Além disso, vários Estados-Membros aplicam procedimentos 
de fronteira de um modo muito mais abrangente do que o disposto na Diretiva Procedimentos 
de Asilo; alguns Estados-Membros tratam mesmo todos os pedidos de asilo na fronteira 
enquanto procedimentos de fronteira. Ademais, alguns Estados-Membros aplicam 
procedimentos de fronteira sem os consagrarem como tais no direito nacional. 

Detenção como norma nos procedimentos de fronteira

Os procedimentos de fronteira baseiam-se frequentemente na ficção jurídica de não entrada, 
partindo assim do pressuposto de que o procedimento na fronteira tem lugar antes - ou no 
contexto - de uma decisão sobre o direito de um requerente entrar no território de um 
Estado-Membro. Uma tal abordagem tem consequências graves para os requerentes de asilo. 
Em todos os casos analisados na avaliação do EPRS, os requerentes de asilo sujeitos a 
procedimentos de fronteira encontram-se de facto detidos. 

A detenção e a privação de liberdade têm graves repercussões nos direitos fundamentais das 
pessoas. Por conseguinte, o direito da UE e o direito internacional em matéria de direitos 
humanos preveem condições estritas para a detenção de requerentes de asilo. Nos termos do 
artigo 26.º da Diretiva Procedimentos de Asilo, é proibida a detenção de uma pessoa pelo 
simples facto de essa pessoa ser requerente. A Diretiva 2013/33/UE (Diretiva Condições de 
Acolhimento) contém uma lista exaustiva dos fundamentos de detenção, bem como das 
salvaguardas para os detidos. 

No entanto, nos procedimentos de fronteira, essas condições estritas e salvaguardas são 
frequentemente ignoradas. Regra geral, os Estados-Membros procedem à detenção de facto de 
requerentes de asilo, muitas vezes sem comprovar essa necessidade ou sem oferecer 
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alternativas à detenção. Em muitos casos, os requerentes de asilo não têm acesso às garantias 
aplicáveis aos requerentes de asilo que se encontram detidos em virtude de procedimentos 
nacionais. Vários Estados-Membros procedem, de facto, à detenção de requerentes de asilo, 
com base na ficção da não entrada, sem a reconhecerem como pena privativa de liberdade. 
Consequentemente, os requerentes de asilo detidos ao abrigo desse procedimento de fronteira 
nem sequer têm acesso a garantias processuais básicas, como a fiscalização jurisdicional da 
sua detenção. Isto é tanto mais preocupante quanto as condições de detenção nas fronteiras 
são frequentemente inadequadas. No caso de um grande número de chegadas, como, por 
exemplo, nas ilhas gregas, os procedimentos de fronteira comportam condições desumanas.

No caso de os requerentes de asilo serem detidos de facto nas fronteiras, a detenção deve 
sempre estar prevista na lei e devem ser aplicadas as mesmas garantias processuais que as 
aplicadas aos requerentes de asilo detidos ao abrigo dos procedimentos nacionais. Seja como 
for, os requerentes de asilo não devem, por sistema, ser detidos. 

Recusa de entrada

Deve ser dada a oportunidade de os interessados apresentarem um pedido de asilo na 
fronteira. Se houver indícios de que uma pessoa nas fronteiras externas deseja solicitar 
proteção internacional, os Estados-Membros têm de informar a pessoa em causa da 
possibilidade de o fazer e de tomar providências para assegurar serviços de interpretação 
visando facilitar o acesso ao procedimento de asilo. 

No entanto, há inúmeros relatos de casos de pessoas a quem é recusada entrada ou é imposto 
o regresso no contexto de procedimentos na fronteira, sem que seja efetuada uma avaliação 
das suas necessidades de proteção e sem que os seus pedidos de asilo sejam registados. 
Trata-se de uma violação grave do direito da UE e do direito internacional. 
A fim de prevenir tais práticas ilegais e de garantir que os Estados-Membros cumpram o 
direito da UE e o direito internacional nas fronteiras externas, devem ser estabelecidos 
mecanismos de controlo independentes. Em conformidade com as orientações da Agência dos 
Direitos Fundamentais (FRA) sobre controlos de fronteira, os Estados-Membros devem ser 
obrigados a conceder aos organismos de controlo o acesso às instalações fronteiriças, a fim de 
garantir a proteção efetiva dos direitos fundamentais e a comunicação sistemática das 
infrações. Os Estados-Membros devem também velar por que todas as denúncias sejam objeto 
de investigação e de sanções. 

Avaliação da vulnerabilidade 

É preocupante que os Estados-Membros não disponham de mecanismos adequados para 
identificar pessoas com necessidades especiais, a fim de as isentar do procedimento na 
fronteira. A avaliação do EPRS mostra que não existem mecanismos adequados e eficazes de 
identificação de vulnerabilidades em todos os países examinados e que vários 
Estados-Membros não dispõem de qualquer tipo de mecanismo. As pessoas com 
vulnerabilidades invisíveis, como as vítimas de tortura ou de abusos sexuais, raramente são 
identificadas num procedimento de fronteira. Na prática, a inexistência de mecanismos de 
identificação adequados retira muitas vezes qualquer sentido às garantias processuais 
especiais e a um apoio adequado.  Esta situação é particularmente preocupante no caso das 
crianças e suscita questões quanto ao respeito do interesse superior da criança, consagrado no 
artigo 24.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Por conseguinte, as crianças e as 
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suas famílias devem, por princípio, estar isentas dos procedimentos de fronteira. 

Garantias processuais e equidade dos procedimentos de fronteira

A avaliação do EPRS alude a problemas significativos com as garantias processuais em todos 
os Estados-Membros objeto de análise. Os requerentes devem ser informados dos seus 
direitos e do procedimento de asilo e ter acesso efetivo às organizações e às pessoas que 
prestam aconselhamento. Na prática, porém, essa obrigação não é respeitada em muitos casos. 
Muitos Estados-Membros consagram na lei o direito a assistência jurídica gratuita na primeira 
instância dos procedimentos de fronteira, embora não sejam obrigados a fazê-lo. Todavia, os 
prazos curtos e a detenção (de facto) impedem frequentemente o acesso efetivo a assistência 
jurídica. Os requerentes de asilo não estão em condições de contactar um advogado porque 
não existem meios de comunicação, os advogados não dispõem de tempo suficiente para 
preparar o recurso ou para ouvir o cliente ou não existem advogados qualificados. Muitas 
vezes, as ONG não conseguem colmatar as lacunas por apenas disporem de um acesso 
limitado às instalações nas fronteiras ou por não disporem de qualquer acesso. Muitas vezes, a 
interpretação não se encontra disponível, é de má qualidade ou é dificultada por ser efetuada 
por telefone. Além disso, os requerentes não são frequentemente informados de forma 
sistemática sobre o procedimento de asilo e os seus direitos. 

A própria natureza dos procedimentos de fronteira dificulta na prática a prestação de todas as 
garantias processuais. A sua eficácia é prejudicada pela combinação de dois fatores: a 
detenção (de facto) e os prazos mais curtos aplicáveis nos procedimentos de fronteira. Os 
Estados-Membros estabelecem normalmente prazos muito curtos de apenas alguns dias para o 
procedimento de recurso, o que viola o direito a um recurso efetivo, dado o acesso limitado a 
assistência e ao mundo exterior. Face a este pano de fundo, é ainda mais preocupante o facto 
de a Diretiva Procedimentos de Asilo não prever que os recursos tenham um efeito 
suspensivo. 

No que diz respeito ao procedimento acelerado nas fronteiras nas ilhas gregas, a FRA, o Alto 
Comissário das Nações Unidas para os Refugiados e o Relator Especial das Nações Unidas 
para os direitos humanos dos migrantes suscitaram sérias preocupações relacionadas com as 
garantias processuais e os problemas em matéria de direitos fundamentais que se afiguram 
quase irresolúveis.

Os procedimentos de fronteira caracterizam-se pelo inevitável dilema: falta de tempo 
suficiente para um processo justo e o prazo mais curto possível de detenção dos requerentes, 
se for esse o caso. Por conseguinte, esses procedimentos não contribuem para os objetivos da 
Diretiva Procedimentos de Asilo. Assim sendo, os Estados-Membros devem, por princípio, 
abster-se de aplicar procedimentos de fronteira e não devem, em caso algum, ser obrigados a 
aplicar esse tipo de procedimentos. Nos procedimentos de fronteira, os Estados-Membros não 
podem garantir um processo justo ou violam os direitos fundamentais dos requerentes ao 
procederem à sua detenção por longos períodos de tempo. 

Se, não obstante, forem aplicados procedimentos na fronteira, estes devem estar estritamente 
limitados aos casos menos complexos, nomeadamente os casos em que os requerentes 
beneficiam de proteção internacional concedida noutro Estado (Estado-Membro) ou apenas 
suscitam questões que não são relevantes para o exame de um procedimento de asilo. 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a aplicação do artigo 43.º da Diretiva 2013/32/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa a procedimentos comuns de concessão e 
retirada do estatuto de proteção internacional
(2020/2047(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, e o Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança,

– Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH),

– Tendo em conta a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o respetivo 
Protocolo de 1967, nomeadamente o direito à não repulsão,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 18.º, 19.º, 20.º e 47.º,

– Tendo em conta o Pacto Global para Migrações Seguras, Ordeiras e Regulares adotado 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 19 de dezembro de 2018,

– Tendo em conta a Diretiva 2013/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
junho de 2013, relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de 
proteção internacional1 (Diretiva Procedimentos de Asilo),

– Tendo em conta a jurisprudência na matéria do Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH),

– Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão em 13 de julho de 2016 de um 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um procedimento 
comum de proteção internacional na União e que revoga a Diretiva 2013/32/UE (COM 
(2016) 0467),

– Tendo em conta a proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de setembro de 2020, que institui um procedimento comum de proteção 
internacional na União Europeia e que revoga a Diretiva 2013/32/UE (COM (2020) 
0611),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 16 de abril de 2020, intitulada 
«COVID-19: Orientações sobre a aplicação das disposições pertinentes da UE em 
matéria de procedimentos de asilo e de regresso e sobre a reinstalação» (C(2020)2516),

– Tendo em conta a avaliação «European Implementation Assessment» do Serviço de 

1 JO L 180 de 29.6.2013, p. 60.
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Estudos do Parlamento Europeu (EPRS), de novembro de 2020, sobre a aplicação do 
artigo 43.º da Diretiva 2013/32/UE,

– Tendo em conta o estudo do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), 
de setembro de 2020, intitulado «Border Procedures for Asylum Applications in EU+ 
Countries» (Procedimentos na fronteira para pedidos de asilo nos países UE +),

– Tendo em conta o relatório de 2020 sobre os direitos fundamentais elaborado pela 
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA),

– Tendo em conta o parecer 3/2019 da FRA, de 4 de março de 2019, intitulado «Update 
of the 2016 Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on 
fundamental rights in the ‘hotspots’ set up in Greece and Italy» (Atualização do parecer 
de 2016 da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia sobre os direitos 
fundamentais nos centros de registo criados na Grécia e em Itália),

– Tendo em conta as diretrizes e princípios recomendados sobre direitos humanos nas 
fronteiras internacionais do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho da 
União Europeia e a Comissão Europeia, de 2016, sobre Legislar Melhor,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 30 de maio de 2018, sobre a interpretação e 
aplicação do Acordo Interinstitucional «Legislar melhor»2,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, de 22 de maio de 2018, sobre a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que institui um procedimento comum de proteção 
internacional na União Europeia e que revoga a Diretiva 2013/32/UE,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento, bem como o artigo 1.º, n.º 1, alínea e), 
e o anexo 3 da Decisão da Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, 
sobre o processo de autorização para elaborar relatórios de iniciativa,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0000/2020),

A. Considerando que a Comissão nunca avaliou a aplicação da Diretiva Procedimentos de 
Asilo, apesar da sua obrigação legal de apresentação de relatórios;

Observações gerais

1. Lamenta a inexistência de uma avaliação da aplicação da diretiva em causa e solicita à 
Comissão que proceda urgentemente a essa avaliação, pendente desde 2017;

2. Reitera a importância de uma abordagem baseada em dados concretos para orientar uma 
elaboração de políticas coerente;

2 JO C 76 de 9.3.2020, p. 86.
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Âmbito de aplicação

3. Salienta que os procedimentos de fronteira constituem uma exceção à norma legalmente 
definida de que os requerentes de asilo têm o direito de entrar no território de um 
Estado-Membro e só podem ser aplicados nos casos específicos previstos na Diretiva 
Procedimentos de Asilo; chama a atenção para o facto de os legisladores da UE terem 
almejado uma interpretação restritiva destes casos; lamenta o facto de alguns 
Estados-Membros aplicarem os procedimentos de fronteira de forma muito mais 
extensiva;

Ficção da não entrada e detenção

4. Salienta que, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva Procedimentos de Asilo, os 
Estados-Membros devem autorizar que os requerentes permaneçam no seu território, 
incluindo na fronteira ou numa zona de trânsito;

5. Observa que vários Estados-Membros baseiam os procedimentos de fronteira na ficção 
jurídica da não entrada, partindo assim do pressuposto de que os procedimentos na 
fronteira têm lugar antes de ser tomada uma decisão sobre o direito de um requerente a 
entrar no território;

6. Salienta que, regra geral, as pessoas sujeitas a um procedimento de fronteira se 
encontram detidas de facto;

7. Reafirma que os Estados-Membros não devem manter uma pessoa em detenção pelo 
simples motivo de se tratar de um requerente de asilo, e recorda que os requerentes só 
podem ser detidos se não puderem ser aplicadas outras medidas menos coercivas; 
lamenta que, no contexto dos procedimentos de fronteira, tenham sido desenvolvidas e 
aplicadas poucas alternativas à detenção;

8. Considera muito problemático que alguns Estados-Membros apliquem de facto 
procedimentos de fronteira sem os consagrarem enquanto tais na legislação nacional, 
uma vez que tal pode comportar salvaguardas insuficientes contra essa detenção; 
salienta que qualquer detenção deve estar sempre prevista na lei;

9. Recorda que o TJUE, nos processos apensos C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, excluiu o 
argumento de que não existe detenção quando um requerente é livre de deixar a zona de 
trânsito para se deslocar para um país terceiro; 

Recusa de entrada

10. Está profundamente preocupado com o facto de, no contexto dos procedimentos de 
fronteira, terem sido assinalados numerosos casos de pessoas a quem foi recusada a 
entrada sem que os seus pedidos de asilo fossem registados, tanto nas fronteiras 
externas como nas fronteiras internas; reitera que a recusa automática de entrada, a 
repulsão e as expulsões coletivas são proibidas ao abrigo do direito internacional e do 
direito da UE;

11. Considera importante criar organismos independentes de controlo e insta os 
Estados-Membros a conceder-lhes acesso às infraestruturas nas fronteiras, a fim de 
garantir a proteção efetiva dos direitos fundamentais e a comunicação sistemática de 
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violações, em conformidade com as orientações da Agência dos Direitos Fundamentais 
sobre os controlos nas fronteiras;

Isenção dos menores não acompanhados e dos requerentes vulneráveis do procedimento de 
fronteira

12. Observa que, de acordo com o artigo 24.º, n.º 3, da diretiva em apreço, quando os 
requerentes necessitam de garantias processuais especiais, os Estados-Membros não 
devem aplicar procedimentos de fronteira se essas garantias não puderem ser 
salvaguardadas nesse quadro;

13. Salienta que, na maioria dos Estados-Membros objeto de análise, faltam mecanismos 
adequados de identificação de vulnerabilidades e, quando existem, frequentemente 
avaliam apenas a vulnerabilidade visível;

14. Recorda que o artigo 25.º, n.º 6, alínea b), da Diretiva Procedimentos de Asilo prevê um 
conjunto muito limitado de circunstâncias que permitam aos Estados-Membros tratar os 
pedidos de menores não acompanhados por via de um procedimento de fronteira; 
salienta que os Estados-Membros objeto de análise não dispõem de métodos adequados 
de avaliação da idade; recomenda que as crianças e as suas famílias estejam isentas dos 
procedimentos na fronteira;

Garantias processuais

15. Observa que os procedimentos na fronteira são procedimentos acelerados e recorda que, 
nos termos do artigo 43.º da Diretiva Procedimentos de Asilo, os requerentes abrangidos 
por procedimentos na fronteira gozam dos mesmos direitos e garantias que os 
requerentes no quadro de procedimentos normais;

16. Salienta que foram detetados problemas significativos no que respeita ao acesso a 
assistência jurídica e à respetiva qualidade em todos os Estados-Membros examinados; 
salienta que a assistência jurídica gratuita é fundamental para assegurar uma informação 
de melhor qualidade nas entrevistas pessoais e melhorar a tomada de decisões em 
primeira instância;

17. Lamenta que, no âmbito dos procedimentos de fronteira, muitos Estados-Membros não 
regulamentem o acesso às ONG, que desempenham um papel fundamental para garantir 
os direitos processuais dos requerentes;

18. Constata com preocupação que, não raro, os requerentes recebem poucas ou nenhumas 
informações sobre os procedimentos de fronteira, bem como sobre os seus direitos e as 
suas obrigações;

19. Observa que, nos termos da Diretiva Procedimentos de Asilo, cabe aos 
Estados-Membros decidir se os recursos têm efeito suspensivo automático; recorda, no 
entanto, que o TJUE reconheceu que um recurso interposto de uma decisão de regresso, 
cuja execução é suscetível de expor o nacional de país terceiro a um sério risco de 
repulsão, deve ter um efeito suspensivo;

20. Salienta que os procedimentos na fronteira se caracterizam por uma combinação de 
prazos de tramitação curtos e da detenção de facto, o que pode afetar a capacidade de os 
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requerentes beneficiarem das garantias consagradas na Diretiva Procedimentos de 
Asilo;

21. Recomenda que os procedimentos de fronteira se limitem a casos menos complexos, 
como, por exemplo, nos casos em que os requerentes beneficiam de proteção noutros 
Estados ou noutros Estados-Membros ou que tenham suscitado questões que não sejam 
relevantes para o exame de um processo de asilo, ficando a sua aplicação deixada ao 
critério dos Estados-Membros;

Procedimentos na fronteira e um grande número de chegadas

22. Recorda que as salvaguardas previstas no capítulo II da Diretiva Procedimentos de 
Asilo se aplicam igualmente no caso de um grande número de chegadas; observa com 
grande preocupação que, nestes casos, os procedimentos na fronteira criam novos 
desafios em matéria de direitos fundamentais e concitam preocupações no que diz 
respeito à respetiva eficácia;

23. Partilha das preocupações expressas pela FRA, pelo Alto Comissário das Nações 
Unidas para os Refugiados e pelo Relator Especial das Nações Unidas para os direitos 
humanos dos migrantes sobre o respeito das garantias processuais e dos direitos 
fundamentais nos procedimentos acelerados de fronteira utilizados nas ilhas gregas;

24. Exorta os Estados-Membros a evitarem o recurso a procedimentos de fronteira, uma vez 
que não podem ser garantidos nem os objetivos da Diretiva Procedimentos de Asilo 
nem um procedimento de asilo justo; insta os Estados-Membros que, não obstante, 
aplicam o artigo 43.º da Diretiva Procedimentos de Asilo a garantirem uma aplicação 
adequada de todos os seus elementos;

25. Exorta a Comissão a acompanhar de forma eficaz a execução da Diretiva Procedimentos 
de Asilo e a tomar medidas em caso de incumprimento;

°
° °

26. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.


