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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 35
CONSIDERANDO 6

(6) Para poderem trabalhar de forma eficaz 
com as guardas de fronteira nacionais, os 
peritos devem ter capacidade para 
desempenhar tarefas relacionadas com o 
controlo das pessoas nas fronteiras externas 
e a vigilância destas fronteiras, durante o 
destacamento no Estado-Membro que tenha 
solicitado assistência. 

(6) Para poderem trabalhar de forma eficaz 
com as guardas de fronteira nacionais, os 
peritos devem ter capacidade para 
desempenhar tarefas relacionadas com o 
controlo das pessoas nas fronteiras externas 
e a vigilância destas fronteiras, bem como as 
tarefas relacionadas com operações de 
salvamento, durante o destacamento no 
Estado-Membro que tenha solicitado 
assistência.

Or. en
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 36
CONSIDERANDO 10 BIS (novo)

(10 bis) Os agentes nacionais convidados e
membros das equipas devem ter um bom   
conhecimento das disposições do direito  
internacional e das disposições legislativas 
dos Estados-Membros em matéria de 
protecção dos refugiados, a fim de poderem 
respeitar plenamente os direitos das 
pessoas que atravessam as fronteiras.

Or. en

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 37
CONSIDERANDO 10 TER (novo)

(10 ter) A protecção da vida das pessoas 
que atravessam as fronteiras e a prevenção 
de atentados à sua integridade física 
devem assumir primordial importância 
para os agentes convidados e membros das 
equipas no contexto do desempenho das 
suas tarefas.

Or. en

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 38
CONSIDERANDO 11

(11) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos pelo n.º 2 do artigo 
6.º, do Tratado da União Europeia e 
consagrados na Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, assim como na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 

(11) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos pelo n.º 2 do artigo 
6.º, do Tratado da União Europeia e 
consagrados na Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, assim como na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e a Convenção das Nações Unidas 
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Europeia. sobre o Estatuto dos Refugiados, adoptada 
em Genebra em 1951.

Or. en

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 39
ARTIGO 2, PONTO 8 BIS (novo)

(8 bis) «equipamento técnico de controlo e 
de vigilância», qualquer meio cuja 
utilização sirva para controlar e vigiar as 
fronteiras, incluindo sistemas de vigilância, 
embarcações, aeronaves e veículos 
terrestres.

Or. es

Justificação

No intuito de prover maior segurança jurídica, afigura-se conveniente especificar o alcance 
do equipamento técnico de controlo e de vigilância previsto no artigo 7º do Regimento 
2007/2004/CE.  

Alteração apresentada por Martine Roure

Alteração 40
ARTIGO 3, NÚMERO 3, ALÍNEA A)

(a) Cursos de formação e exercícios, de 
acordo com o calendário incluído no 
programa de trabalho anual da Agência;

(a) Cursos de formação e exercícios, de 
acordo com o calendário incluído no 
programa de trabalho anual da Agência, 
que abarquem os aspectos relativos à 
observância dos direitos fundamentais e 
os aspectos psicológicos;

Or. fr

Justificação

É importante preconizar uma abordagem psicológica da missão cometida aos guardas de 
fronteira, porquanto os imigrantes clandestinos carecerão de uma primeira assistência 
psicológica, nomeadamente quando as suas condições de viagem tenham sido extremamente 
duras.
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 41
ARTIGO 6, NÚMEROS 1 a 3, PARÁGRAFO 1

1. No âmbito de operações conjuntas e 
projectos-piloto coordenados pela Agência e 
do destacamento de equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras, os agentes convidados 
e os membros das equipas devem 
desempenhar as tarefas referidas nos artigos 
7.º e 8.º durante o período de duração destas 
actividades.

1. No âmbito de operações conjuntas e 
projectos-piloto coordenados pela Agência e 
do destacamento de equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras, os agentes convidados 
e os membros das equipas devem 
desempenhar as tarefas referidas nos artigos 
7.º, 8.º e 8º bis durante o período de duração 
destas actividades.

2. Ao desempenhar as tarefas referidas nos 
artigos 7.º e 8.º, os agentes convidados e os 
membros das equipas devem respeitar o 
direito comunitário e o direito nacional do 
Estado Membro de acolhimento. Devem agir 
sob as ordens dos agentes da guarda de 
fronteiras nacional do Estado Membro de 
acolhimento.

2.  Ao desempenhar as tarefas referidas nos 
artigos 7.º, 8.º e 8º bis, os agentes 
convidados e os membros das equipas 
devem respeitar o direito comunitário e o 
direito nacional do Estado Membro de 
acolhimento. Devem agir sob as ordens dos 
agentes da guarda de fronteiras nacional do 
Estado Membro de acolhimento.

3. Os agentes convidados e os membros das 
equipas são autorizados a envergar os seus 
próprios uniformes durante o desempenho 
das tarefas referidas nos artigos 7.º e 8.º.

3. Os agentes convidados e os membros das 
equipas são autorizados a envergar os seus 
próprios uniformes durante o desempenho 
das tarefas referidas nos artigos 7.º, 8.º e 
8ºbis.

Or. en

Alteração apresentada por Kathalijne Maria Buitenweg

Alteração 42
ARTIGO 6, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. Quando as tarefas referidas nos 
artigos  7º e 8º sejam desempenhadas no 
âmbito de controlos pré-fronteiriços e de 
operações de vigilância, os agentes 
convidados e membros das equipas devem 
observar as disposições aplicáveis no 
âmbito dos controlos regulares das 
fronteiras externas, em particular as 
disposições específicas aplicáveis à recusa 
de entrada e ao direito de asilo. Os agentes 
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convidados e membros das equipas devem, 
em todas as circunstâncias, garantir a 
protecção internacional em conformidade 
com a Convenção Europeia de 
Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, bem como com 
a Convenção de Genebra sobre o Estatuto 
dos Refugiados.

Or. en

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 43
ARTIGO 7, NÚMERO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

1. Os agentes convidados e os membros das 
equipas que participem em actividades de 
controlo de fronteiras, na acepção do artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º 562/2006, 
devem desempenhar as seguintes tarefas no 
Estado-Membro de acolhimento:

1. Os agentes convidados e os membros das 
equipas que participem em actividades de 
controlo de fronteiras, na acepção do 
Regulamento (CE) n.º 562/2006, devem 
desempenhar as seguintes tarefas no 
Estado-Membro de acolhimento:

Or. es

Justificação

Convém cingir as missões das equipas de intervenção rápida ao Regulamento (CE) nº 
562/2006, na sua generalidade, e não apenas a alguns aspectos deste último. 

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 44
ARTIGO 7, NÚMERO 1, ALÍNEAS D) a F)

(d) Verificar se as pessoas não estão 
indicadas para efeitos de não admissão no 
Sistema de Informação Schengen (SIS);
(e) Carimbar os documentos de viagem, nos 
termos do artigo 10.º do Regulamento (CE) 
n.º 562/2006, tanto à entrada como à saída;

(e) Carimbar os documentos de viagem, nos 
termos do artigo 10.º do Regulamento (CE) 
n.º 562/2006, tanto à entrada como à saída;

(f) Inspeccionar os meios de transporte e 
objectos na posse das pessoas que passam a 
fronteira, nos termos da legislação do Estado 

(f) Inspeccionar os meios de transporte e 
objectos na posse das pessoas que passam a 
fronteira, nos termos da legislação do 
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Membro de acolhimento. Estado-Membro de acolhimento;
f bis) Prestar aconselhamento jurídico às 
pessoas que atravessam as fronteiras.

Or. en

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 45
ARTIGO 7, NÚMERO 1, PONTO F BIS (novo)

(f bis) Quaisquer outras categorias de 
tarefas previstas no Regulamento (CE) n.º 
562/2006. 

Or. es

Justificação

Convém cingir as missões das equipas de intervenção rápida ao Regulamento (CE) nº 
562/2006, na sua generalidade, e não apenas a alguns aspectos deste último. 

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 46
ARTIGO 7, NÚMERO 2

2. O acesso dos agentes convidados e dos 
membros das equipas ao SIS e a bases de 
dados nacionais, para efeitos da alínea d) 
do n.º 1, será regulado, respectivamente, 
pelo direito comunitário e pela legislação 
nacional do Estado Membro de 
acolhimento.

Suprimido

Or. en
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Alteração apresentada por Javier Moreno Sánchez e Gérard Deprez

Alteração 47
ARTIGO 8, ALÍNEA A)

(a) Recorrer a meios técnicos para vigiar a 
zona da fronteira externa;

(a) Recorrer a meios técnicos, incluindo 
veículos terrestres, embarcações e 
aeronaves, para vigiar a zona da fronteira 
externa;

Or. es

Justificação

Há que contemplar a possibilidade de utilização de meios móveis (embarcações, aviões, 
veículos todo-o-terreno, etc.) no cumprimento das tarefas de vigilância. 

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 48
ARTIGO 8, ALÍNEA B)

(b) Participar em patrulhas a pé e em 
patrulhas motorizadas na zona da fronteira 
externa do Estado-Membro de 
acolhimento;

(b) Participar em patrulhas a pé e em 
patrulhas motorizadas na fronteira externa 
do Estado-Membro de acolhimento;

Or. es

Justificação

Ainda que seja pertinente restringir o âmbito geográfico das patrulhas terrestres, limitar as 
patrulhas marítimas à zona fronteiriça seria inteiramente contraproducente, porquanto a 
actividade das equipas de intervenção rápida se cingiria às águas territoriais do Estado-
Membro, sem possibilidade de navegação em águas internacionais. 

Alteração apresentada por Javier Moreno Sánchez e Gérard Deprez

Alteração 49
ARTIGO 8, ALÍNEA B)

(b) Participar em patrulhas a pé e em 
patrulhas motorizadas na zona da fronteira 
externa do Estado-Membro de acolhimento; 

(b) Participar em patrulhas a pé e em 
patrulhas motorizadas na fronteira externa 
do Estado-Membro de acolhimento;
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Or. es

Justificação

Há que estender a actuação das equipas de intervenção rápida às fronteiras marítimas.

Alteração apresentada por Javier Moreno Sánchez e Gérard Deprez

Alteração 50
ARTIGO 8, ALÍNEA C BIS) (nova)

(c bis) Participar em todas as tarefas 
necessárias para dar cumprimento ao 
Regulamento (CE) nº 562/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Março de 2006, que estabelece o código 
comunitário relativo ao regime de 
passagem de pessoas nas fronteiras 
(Código das Fronteiras Schengen)1.
1 JO L 105 de 14.4.2006, p.1.   

Or. es

Justificação

Há que ampliar a participação das equipas de intervenção em todas as tarefas necessárias 
para dar cumprimento ao Código das Fronteiras.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 51
ARTIGO 8 BIS (novo)

Artigo 8º bis
Operações de salvamento

No desempenho das tarefas referidas nos 
artigos 7º e 8º, os agentes convidados e 
membros das equipas devem prestar 
assistência ou executar operações de 
salvamento que envolvam o salvamento de 
vidas ou a prevenção de atentados à 
integridade física das pessoas que 
atravessam as fronteiras.
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Or. en

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 52
ARTIGO 9, NÚMERO 1

1. O Estado Membro de acolhimento emitirá 
um documento destinado aos agentes 
convidados e membros das equipas, para 
efeitos de identificação e de comprovação da 
capacidade do titular para o desempenho das 
tarefas referidas nos artigos 7.º e 8.º O 
documento deve incluir os seguintes 
elementos:

1. O Estado Membro de acolhimento emitirá 
um documento destinado aos agentes 
convidados e membros das equipas, para 
efeitos de identificação e de comprovação da 
capacidade do titular para o desempenho das 
tarefas referidas nos artigos 7.º, 8.º e 8º bis.
O documento deve incluir os seguintes 
elementos:

(a) Nome e nacionalidade do agente 
convidado/membro da equipa;

(a) Nome e nacionalidade do agente 
convidado/membro da equipa;

(b) Patente do agente convidado/membro da 
equipa;

(b) Patente do agente convidado/membro da 
equipa;

(c) Fotografia digitalizada recente do agente 
convidado/membro da equipa;

(c) Fotografia digitalizada recente do agente 
convidado/membro da equipa;

(d) Informação sobre a operação 
conjunta/destacamento em que o agente 
convidado/membro da equipa participa;

(d) Informação sobre a operação 
conjunta/destacamento em que o agente 
convidado/membro da equipa participa;

(e) Tarefas que o agente convidado/membro 
da equipa pode desempenhar por força dos 
artigos 7.º e 8.º; 

(e) Tarefas que o agente convidado/membro 
da equipa pode desempenhar por força dos 
artigos 7.º, 8.º e 8º bis; 

(f) Período durante o qual o agente 
convidado/membro da equipa deve 
desempenhar as tarefas referidas nos artigos 
7.º e 8.º .

f) Período durante o qual o agente 
convidado/membro da equipa deve 
desempenhar as tarefas referidas nos artigos 
7.º, 8.º  e 8º bis.

Or. en

Alteração apresentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Alteração 53
ARTIGO 12, PONTO 1 BIS) (novo)

Artigo 7, parágrafo 1 bis (novo) (Regulamento (CE) nº 2007/2004)



PE 384.476v01-00 10/11 AM\651195PT.doc

PT

(1 bis) No artigo 7º, é aditado o seguinte 
parágrafo, após o primeiro parágrafo:
"Os meios incluídos no equipamento 
técnico de controlo e de vigilância poderão 
ser utilizados no âmbito das missões 
realizadas pelas equipas de intervenção 
rápida. Os Estados-Membros cujos 
cidadãos nacionais participem em equipas 
de intervenção rápida fornecerão os meios 
necessários para o bom funcionamento das 
mesmas, segundo as necessidades do 
Estado-Membro de acolhimento e as 
necessidades que sejam definidas pela 
Agência". 

Or. es

Justificação

A contribuição das equipas de intervenção rápida não se deve cingir aos recursos humanos. 
Estas têm, ao invés, também que colocar à disposição meios logísticos (entre outros, sistemas 
de vigilância e todo o género de aeronaves, de embarcações ou de veículos terrestres). Com a 
presente alteração, pretende-se tornar claro que o equipamento técnico a que é feita 
referência no actual artigo 7º do Regulamento (CE) nº 2007/2004 (Regulamento "Frontex") 
também pode ser utilizado no quadro das equipas de intervenção rápida (o que não é 
absolutamente nada claro, com a actual redacção) e que os Estados-Membros cujos cidadãos 
nacionais participem em equipas de intervenção rápida fornecerão os meios necessários para 
o bom funcionamento das mesmas. 

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 54
ARTIGO 12, PONTO 3 

Artigo 8º- B, nº 1, parágrafo 2 (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

Ao elaborar estas listas, a Agência deve ter 
em conta a experiência profissional 
relevante dos agentes, em especial o 
conhecimento de línguas.

Ao elaborar estas listas, a Agência deve 
garantir que os agentes possuam a 
experiência profissional relevante, em 
especial o conhecimento de línguas e das 
disposições do direito internacional, bem 
como das disposições legislativas dos 
Estados-Membros em matéria de protecção 
dos refugiados.

Or. en
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 55
ARTIGO 12, PONTO 3 

Artigo 8-B, nº 2 (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

2. Ao determinar a composição de uma 
equipa de intervenção rápida nas fronteiras 
para efeitos de destacamento, a Agência 
deve ter em conta as circunstâncias 
específicas com que se encontra confrontado 
o Estado-Membro requerente. A equipa deve 
ser composta de acordo com o plano 
operacional elaborado nos termos do n.º 3 do 
artigo 8.º–F.

2. Ao determinar a composição de uma 
equipa de intervenção rápida nas fronteiras 
para efeitos de destacamento, a Agência 
deve ter em conta as circunstâncias 
específicas com que se encontra confrontado 
o Estado-Membro requerente. Os membros 
da equipa devem ter um bom conhecimento 
da legislação do Estado-Membro de 
acolhimento aplicável ao desempenho das 
suas tarefas, incluindo das disposições 
nacionais em matéria de protecção dos 
refugiados. A equipa deve ser composta de 
acordo com o plano operacional elaborado 
nos termos do n.º 3 do artigo 8.º–F.

Or. en


