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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
um mecanismo para a criação de equipas de intervenção rápida nas fronteiras e que 
altera o Regulamento (CE) nº 2007/2004 do Conselho no que se refere a este mecanismo
(COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0401)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º, o ponto 2, alínea a), do artigo 62º e o artigo 66º do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0253/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 2 BIS (novo)

(2 bis) A vigilância das fronteiras 
externas da UE não é exercida 
unicamente no interesse do 
Estado-Membro em cujas fronteiras 
externas é efectuada essa vigilância, mas 
sim no interesse de todos os 
Estados-Membros que suprimiram o 
controlo fronteiriço nas suas fronteiras 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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internas.  

Justificação

Por via da presente alteração, pretende-se explicitar, em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, o valor acrescentado que advém da criação de equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras.

Alteração 2
CONSIDERANDO 2 TER (novo)

(2 ter) O controlo nas fronteiras e o 
controlo de pessoas contribuem, 
nomeadamente, para combater a 
imigração ilegal e o tráfico de seres 
humanos, bem como para prevenir 
ameaças à segurança interna e à ordem e 
saúde públicas. 

Justificação

Cumpre recordar que o controlo nas fronteiras constitui um dos elementos que contribuem 
para o bom funcionamento de outras políticas do espaço de liberdade, de segurança e de 
Justiça.

Alteração 3
CONSIDERANDO 3

(3) Atendendo às situações críticas a que os 
Estados-Membros devem por vezes fazer 
face nas suas fronteiras externas, em 
especial no que se refere à chegada a 
determinados pontos destas fronteiras de 
grande número de nacionais de países 
terceiros no intuito de entrarem ilegalmente
na União Europeia, as actuais 
possibilidades de prestar assistência 
prática eficaz no que se refere ao controlo 
das pessoas nas fronteiras externas e à 
vigilância destas fronteiras a nível 
europeu não são consideradas suficientes.

(3) Atendendo às situações críticas a que os 
Estados-Membros devem por vezes fazer 
face nas suas fronteiras externas, em 
especial no que se refere à chegada a 
determinados pontos destas fronteiras de 
grande número de nacionais de países 
terceiros no intuito de entrarem ilegalmente 
na União Europeia, poderá revelar-se 
necessário mobilizar rapidamente 
efectivos e meios suplementares 
apropriados e suficientes para apoiarem o 
ou os serviços nacionais de guarda de 
fronteiras do ou dos Estados-Membros em 
cujas fronteiras é exercido o controlo das 
fronteiras externas da União.
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Alteração 4
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

(3 bis) As actuais possibilidades de prestar 
assistência prática eficaz no que se refere 
ao controlo das pessoas nas fronteiras 
externas e à vigilância destas fronteiras a 
nível europeu não são consideradas 
suficientes.

Alteração 5
CONSIDERANDO 3 TER (novo)

(3 ter) A experiência tem ainda 
demonstrado amplamente, e de forma 
cada vez mais intensa, que há que 
fomentar uma maior solidariedade e
assistência entre os Estados-Membros e a 
Comunidade no que respeita à gestão das 
fronteiras externas. 

Justificação

Importa recordar que a solidariedade constitui um elemento crucial para a cooperação entre 
Estados-Membros, nomeadamente no que respeita ao controlo das fronteiras externas.  

Alteração 6
ARTIGO 1

O presente regulamento estabelece um 
mecanismo que permite a prestação de 
assistência técnica e operacional rápida, 
sob a forma de equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras, a um Estado-Membro 
que a solicite por se ver confrontado com 
uma situação de elevada pressão, 
especialmente devido à chegada de um 
grande número de nacionais de países 
terceiros a pontos das fronteiras externas, 
no intuito de entrarem ilegalmente na 
União Europeia. O presente regulamento 
define igualmente as tarefas a 
desempenhar por agentes convidados e 
membros das equipas de intervenção rápida 
nas fronteiras no decorrer de operações 

O presente regulamento estabelece um 
mecanismo que permite a prestação de 
assistência técnica e operacional rápida, 
sob a forma de equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras, a um Estado-Membro 
que a solicite ou a vários 
Estados-Membros que apresentem um 
pedido comum, por esse ou esses Estados-
Membros se verem confrontados com uma 
situação de elevada pressão, especialmente 
devido à chegada de um grande número de 
nacionais de países terceiros a pontos das 
fronteiras externas, no intuito de entrarem 
ilegalmente na União Europeia. O presente 
regulamento define igualmente as tarefas 
que os agentes convidados e os membros 
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num Estado-Membro do qual não são 
nacionais.

das equipas de intervenção rápida nas 
fronteiras estão habilitados a 
desempenhar no decurso de operações 
num Estado-Membro do qual não são 
nacionais.

Justificação

Há que prever igualmente a possibilidade de vários Estados-Membros apresentarem um 
pedido comum no sentido da actuação das equipas de intervenção rápida no território de 
vários Estados-Membros de uma mesma zona geográfica.  

Alteração 7
ARTIGO 2, PONTO 1

(1) «a Agência», a Agência Europeia de 
Gestão da Cooperação Operacional nas 
Fronteiras Externas dos Estados-Membros 
da União Europeia para o envio de equipas 
de intervenção rápida nas fronteiras;

(1) «a Agência», a Agência Europeia de 
Gestão da Cooperação Operacional nas 
Fronteiras Externas dos Estados-Membros 
da União Europeia;

Justificação

Trata-se da Agência FRONTEX, que não requer definições complementares.

Alteração 8
ARTIGO 2, PONTO 5

(5) «membros de equipas», os agentes dos 
serviços de guarda de fronteiras dos
Estados-Membros que integram equipas de 
intervenção rápida nas fronteiras; 

(5) «membros de equipas», os agentes dos 
serviços de guarda de fronteiras de outros
Estados-Membros que integram equipas de 
intervenção rápida nas fronteiras; 

Justificação

Os agentes das equipas de intervenção rápida podem ser nacionais de vários 
Estados-Membros.

Alteração 9
ARTIGO 3, NÚMERO 2

2. Os Estados-Membros devem comunicar 2. Os Estados-Membros designarão os 
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à Agência os nomes dos agentes das 
respectivas guardas de fronteira nacionais
que tencionam disponibilizar tendo em 
vista a sua integração em equipas de 
intervenção rápida nas fronteiras.

agentes que tencionam colocar à 
disposição da Agência entre os agentes 
dos seus serviços de guarda de fronteiras, 
tendo em vista a respectiva integração em 
equipas de intervenção rápida nas 
fronteiras. Os Estados-Membros 
notificarão a Agência dos nomes dos 
agentes designados (o que acontecerá, 
pela primeira vez, no prazo de três meses 
a contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento).
(O presente número será inscrito antes do 
nº 1)

Justificação

Para garantir que o Regulamento assuma carácter efectivo, os Estados-Membros deverão 
ficar obrigados a fornecer as listas de agentes das guardas de fronteiras que são colocados à 
disposição da Agência para integrarem as equipas de intervenção rápida nas fronteiras. No 
intuito de possibilitar à Agência uma actuação eficaz, as listas devem ser disponibilizadas
num prazo razoável. Por razões de coerência, é preferível referir, em primeiro lugar, a 
constituição das listas (nº 1) e, seguidamente, a determinação, pela Agência, da composição 
das equipas (nº 2).

Alteração 10
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;

Justificação

A formação dos guardas de fronteira deve incluir os aspectos relacionados com a 
observância dos direitos fundamentais, em conformidade com o artigo 6º do Tratado UE.

Alteração 11
ARTIGO 5, NÚMERO 1
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1. Durante o destacamento de equipas de 
intervenção rápida nas fronteiras, estas são 
comandadas pelo Estado-Membro de 
acolhimento, em conformidade com o 
plano operacional. O Estado-Membro 
requerente deve transmitir imediatamente 
à Agência todas as decisões tomadas pelas 
respectivas autoridades competentes 
relativas às equipas, incluindo 
designadamente quaisquer propostas de 
alteração ou adaptação do plano 
operacional.

1. Durante o destacamento de equipas de 
intervenção rápida nas fronteiras, estas são 
comandadas pelo Estado-Membro de 
acolhimento, em conformidade com o 
plano operacional. O Estado-Membro de 
acolhimento deve transmitir 
imediatamente à Agência todas as decisões 
tomadas pelas respectivas autoridades 
competentes relativas às equipas, incluindo 
designadamente quaisquer propostas de 
alteração ou adaptação do plano 
operacional.

Justificação

Quando uma missão é aprovada, o Estado-Membro "requerente" transforma-se em 
Estado-Membro "de acolhimento".

Alteração 12
ARTIGO 6, NÚMERO 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 estão habilitados a desempenhar 
as tarefas referidas nos artigos 7.º e 8.º 
durante o período de duração destas 
actividades.

Justificação

A presente alteração não carece de justificação.

Alteração 13
ARTIGO 6, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. A observância da legislação 
comunitária implica, nomeadamente, a 
correcta aplicação do Código 
Comunitário relativo ao Regime de 
Passagem de Pessoas nas Fronteiras 
(Código das Fronteiras Schengen). Por 
conseguinte, os agentes convidados e os 
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membros das equipas, ao desempenharem 
as tarefas referidas no artigo 7º, 
respeitarão plenamente a dignidade 
humana, não exercerão contra as pessoas 
qualquer discriminação com fundamento 
no sexo, na raça ou na origem étnica, na 
religião ou em crenças, na deficiência, na 
idade ou na orientação sexual, e tomarão
unicamente medidas proporcionais aos 
objectivos pretendidos.

Justificação

A presente alteração não carece de justificação.

Alteração 14
ARTIGO 6, NÚMERO 4

4. Os agentes convidados e os membros 
das equipas com licença de porte de arma 
de serviço no Estado-Membro de origem 
só podem trazê-las consigo durante o 
desempenho das tarefas referidas nos 
artigos 7.º e 8.º com o consentimento do 
Estado-Membro de acolhimento e nos 
termos do respectivo direito nacional.

4. Os agentes convidados e os membros 
das equipas com licença de porte de arma 
de serviço no Estado-Membro de origem 
estão autorizados a trazê-las consigo 
durante o desempenho das tarefas referidas 
nos artigos 7.º e 8.º, se a legislação do 
Estado-Membro de acolhimento assim o 
previr para os seus próprios agentes no 
desempenho das mesmas tarefas. Nos 
restantes casos, esta matéria será regida 
pelo plano operacional referido no artigo 
8º-G do Regulamento (CE) nº 2007/2004.

Justificação

É necessário que não existam discriminações entre os agentes do Estado-Membro de 
acolhimento e os dos demais Estados-Membros, no que respeita às disposições em matéria de 
porte de armas de serviço.

Alteração 15
ARTIGO 7, NÚMERO 1, ALÍNEA A)

(a) Verificar os documentos de viagem das 
pessoas que passam a fronteira, a fim de 
confirmar a validade e autenticidade dos 
mesmos e estabelecer a identidade das 
pessoas; 

(a) Verificar, inclusive através da 
utilização de dispositivos técnicos, os 
documentos de viagem das pessoas que 
passam a fronteira, a fim de confirmar a 
validade e autenticidade dos mesmos e 
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estabelecer a identidade das pessoas;

Justificação

A presente alteração visa simplificar o artigo 7º. A utilização de dispositivos técnicos pode 
ser incluída na alínea a).

Alteração 16
ARTIGO 7, NÚMERO 1, ALÍNEA B)

(b) Utilizar dispositivos técnicos para 
verificar os documentos de viagem em 
conformidade com a alínea a);

Suprimido

Justificação

Cf. alteração ao nº 1, alínea a), do artigo 7º.

Alteração 17
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 na zona da 
fronteira externa do Estado-Membro de 
acolhimento;

Justificação

As patrulhas podem ser de diferente natureza. É preferível não cingir o âmbito de aplicação 
às patrulhas a pé e às patrulhas motorizadas.

Alteração 18
ARTIGO 8, ALÍNEA C BIS) (nova)

(c bis) Interceptar pessoas que tenham 
transposto ilegalmente a fronteira externa 
e colocá-las à disposição da autoridade 
competente do Estado de acolhimento.

Justificação

A intercepção de pessoas que tenham transposto ilegalmente a fronteira externa constitui 
uma das tarefas previstas no Código das Fronteiras Schengen e deveria figurar na lista de
missões das equipas conjuntas. 
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Alteração 19
ARTIGO 9, NÚMERO 1, ALÍNEA D)

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

(d) Nome do oficial do país de 
acolhimento sob cujo comando se 
encontra;

Justificação

O relator considera mais apropriado que se faça referência ao oficial sob cujo comando se 
encontra o agente, em vez de constranger este último a prestar uma série de informações 
sobre a operação conjunta/o destacamento. Esta restrição não só não é necessária para que 
o trabalho do agente seja devidamente enquadrado, como poderia ainda configurar uma 
medida discriminatória ou vexatória, por confronto com a situação dos guardas de fronteira 
nacionais. 

Alteração 20
ARTIGO 9, NÚMERO 1, ALÍNEA E)

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

Suprimido

Justificação

O relator considera mais apropriado que seja feita a referência ao oficial sob cujas ordens se 
encontra o agente, em vez de constranger este último a prestar uma série de informações 
respeitantes à operação conjunta/destacamento. Este constrangimento não só não é 
necessário para que o trabalho do agente seja devidamente enquadrado, como poderia ainda 
configurar uma medida discriminatória ou vexatória, face à situação dos guardas de 
fronteira nacionais. 

Alteração 21
ARTIGO 9, NÚMERO 1, ALÍNEA F)

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

Suprimido
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Justificação

O relator considera mais apropriado que seja feita a referência ao oficial sob cujas ordens se 
encontra o agente, em vez de constranger este último a prestar uma série de informações 
respeitantes à operação conjunta/destacamento. Este constrangimento não só não é 
necessário para que o trabalho do agente seja devidamente enquadrado, como poderia ainda 
configurar uma medida discriminatória ou vexatória, face à situação dos guardas de 
fronteira nacionais.

Alteração 22
ARTIGO 12, PONTO 1, 

Artigo 2, nº 1, alínea g) (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

g) Enviar equipas de intervenção rápida 
nas fronteiras para Estados-Membros que 
solicitem assistência para gerir situações de 
grande pressão, especialmente a chegada a 
certos pontos das fronteiras externas de um 
grande número de nacionais de países 
terceiros, no intuito de entrarem 
ilegalmente na União Europeia.

g) Enviar equipas de intervenção rápida 
nas fronteiras para um ou mais
Estados-Membros que solicitem assistência 
para gerir situações de grande pressão, 
especialmente a chegada a certos pontos 
das fronteiras externas de um grande 
número de nacionais de países terceiros, no 
intuito de entrarem ilegalmente na União 
Europeia.

Justificação

Há que prever igualmente a possibilidade de vários Estados-Membros apresentarem um 
pedido comum de actuação das equipas de intervenção rápida no território de mais de um
Estado-Membro de uma mesma zona geográfica.

Alteração 23
ARTIGO 12, PONTO 3 

Artigo 8-A (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

Sempre que as medidas referidas no n.º 2, 
alíneas a) e b), do artigo 8.º não forem 
consideradas suficientes para dar resposta a 
uma situação de grande pressão, a Agência 
pode enviar uma ou mais equipas de 
intervenção rápida nas fronteiras para um 
Estado-Membro requerente pelo período 
adequado.

Sempre que as medidas referidas no n.º 2, 
alíneas a) e b), do artigo 8.º não forem 
consideradas suficientes para dar resposta a 
uma situação de grande pressão, a Agência 
pode enviar uma ou mais equipas de 
intervenção rápida nas fronteiras para um 
ou mais Estados-Membros requerentes
pelo período adequado.
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Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao nº 1 do artigo 12º.

Alteração 24
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 ou se 
encontram confrontados o ou os
Estados-Membros requerentes. A equipa 
deve ser composta de acordo com o plano 
operacional elaborado nos termos do n.º 3 
do artigo 8.º–F.

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao nº 1 do artigo 12º.

Alteração 25
ARTIGO 12, PONTO 3 

Artigo 8-D, nº 1, alínea d bis) (nova) (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

(d bis) Despesas com o retorno ou o
repatriamento.

Justificação

Faltam, nas despesas previstas, as que respeitam ao retorno ou ao eventual repatriamento do 
agente.

Alteração 26
ARTIGO 12, PONTO 3 

Artigo 8-F, nº 1 (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

1. Para decidir sobre o pedido de um 1. Para decidir sobre o pedido de um ou 



PE 380.718v01-00 16/20 PR\636387PT.doc

PT

Estado-Membro de envio de equipas de 
intervenção rápida nas fronteiras, nos 
termos do artigo 8.º–A, o director 
executivo deve ter em conta as conclusões 
das análises de risco da Agência, bem 
como quaisquer outras informações 
relevantes fornecidas pelo Estado-Membro 
requerente ou por outro Estado-Membro. 
Se necessário, o director executivo pode 
enviar um perito da Agência para avaliar a 
situação nas fronteiras externas do 
Estado-Membro requerente.

mais Estados-Membros de envio de 
equipas de intervenção rápida nas 
fronteiras, nos termos do artigo 8.º–A, o 
director executivo deve ter em conta as 
conclusões das análises de risco da 
Agência, bem como quaisquer outras 
informações relevantes disponíveis, em 
particular as fornecidas pelo ou pelos 
Estados-Membros requerentes. Se 
necessário, o director executivo pode 
enviar um perito da Agência para avaliar a 
situação nas fronteiras externas do ou dos 
Estados-Membros requrentes.

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao nº 1 do artigo 12º.

Alteração 27
ARTIGO 12, PONTO 3 

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

2. O director executivo deve tomar a 
decisão sobre o pedido de envio das 
equipas de intervenção rápida nas 
fronteiras o mais rapidamente possível e o 
mais tardar cinco dias úteis após a data de 
recepção do pedido. O director executivo 
deve comunicar a decisão tomada, por 
escrito, simultaneamente ao 
Estado-Membro requerente e ao conselho 
de administração. Esta decisão deve incluir 
os fundamentos principais em que assenta.

2. O director executivo deve tomar a 
decisão sobre o pedido de envio das 
equipas de intervenção rápida nas 
fronteiras o mais rapidamente possível e o 
mais tardar cinco dias úteis após a data de 
recepção do pedido. O director executivo 
deve comunicar a decisão tomada, por 
escrito, simultaneamente ao 
Estado-Membro requerente e ao conselho 
de administração da Agência. Esta decisão 
deve incluir os fundamentos principais em 
que assenta.

Justificação

A presente alteração visa clarificar a redacção do artigo.
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Alteração 28
ARTIGO 12, PONTO 3 

Artigo 8-F, nº 3 (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

3. Se o director executivo decidir enviar 
uma ou mais equipas de intervenção rápida 
nas fronteiras, a Agência e o 
Estado-Membro requerente devem 
elaborar, imediatamente, um plano 
operacional, em conformidade com o 
artigo 8.º–G.

3. Se o director executivo decidir enviar 
uma ou mais equipas de intervenção rápida 
nas fronteiras, a Agência e o ou os 
Estados-Membros requerentes devem 
elaborar, imediatamente, um plano 
operacional, em conformidade com o 
artigo 8.º–G.

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao nº 1 do artigo 12º.

Alteração 29
ARTIGO 12, PONTO 3 

Artigo 8-F, nº 4 (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

4. Assim que o plano operacional tiver sido 
acordado, o director executivo deve 
informar os Estados-Membros cujos 
agentes das guardas de fronteira serão 
destacados para as equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras. Esta informação deve 
ser fornecida, por escrito, aos pontos de 
contacto nacionais designados nos termos 
do artigo 8.º–C, devendo ser indicada a 
data em que se procederá ao destacamento. 
Deve ser igualmente fornecida uma cópia 
do plano operacional.

4. Assim que o plano operacional tiver sido 
acordado, o director executivo deve 
informar o ou os Estados-Membros cujos 
agentes das guardas de fronteira serão 
destacados para as equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras. Esta informação deve 
ser fornecida, por escrito, aos pontos de 
contacto nacionais designados nos termos 
do artigo 8.º–C, devendo ser indicados o 
número e a identidade dos agentes a 
disponibilizar, os equipamentos 
eventualmente pretendidos e a data em 
que se procederá ao destacamento. Deve 
ser igualmente fornecida uma cópia do 
plano operacional.

Justificação

Esta informação é indispensável para o bom desenrolar da missão.
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Alteração 30
ARTIGO 12, PONTO 3 

Artigo 8-F, nº 5 (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

5. O envio das equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras deve verificar-se o 
mais tardar cinco úteis após a data em que 
o plano operacional tiver sido acordado 
entre a Agência e o Estado-Membro 
requerente.

5. O envio das equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras deve verificar-se o 
mais tardar cinco úteis após a data em que 
o plano operacional tiver sido acordado 
entre a Agência e o ou os 
Estados-Membros requerentes.

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao nº 1 do artigo 12º.

Alteração 31
ARTIGO 12, PONTO 3, 

Artigo 8-F, nº 5 bis (novo) (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

5 bis. Se vários Estados-Membros de uma 
mesma zona geográfica se encontrarem 
sujeitos a situações de grande pressão, 
especialmente a chegada a certos pontos 
das suas fronteiras externas de um grande 
número de nacionais de países terceiros 
no intuito de entrarem ilegalmente na 
União Europeia, poderão apresentar à 
Agência um pedido comum de envio de 
equipas de intervenção rápida. Se este
pedido, que será examinado segundo o 
procedimento previsto no presente artigo,  
for alvo de decisão de deferimento, dará 
origem à elaboração de um plano 
operacional comum definido pela Agência 
e pelos Estados-Membros requerentes.

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao nº 1 do artigo 12º.

Alteração 32
ARTIGO 12, PONTO 3 
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Artigo 8-F, nº 5 ter (novo) (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

5 ter. Se o director executivo adoptar uma 
decisão pela qual seja deferido um pedido 
de envio de equipas, mas verificar que a 
Agência não dispõe de meios suficientes 
para garantir o respectivo financiamento, 
caber-lhe-á requerer à Comissão dotações 
suplementares no prazo de cinco dias 
úteis após ter recebido aquele pedido. A 
autoridade orçamental pronunciar-se-á 
sobre o requerimento com a máxima 
urgência.

Justificação

Podem existir casos em que a Agência verifique que é urgente e oportuno actuar, mas em que  
não disponha dos recursos orçamentais necessários para o efeito. Deve ser instituído um 
procedimento extraordinário para a eventualidade de que tal ocorra.

Alteração 33
ARTIGO 12, PONTO 3, 

Artigo 8-G, nº 1, alínea g bis) (nova) (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

(g bis) Eventualmente, as disposições 
específicas preconizadas em matéria de 
porte de armas de serviço no 
cumprimento das tarefas referidas nos 
artigos 7º e 8º.

Justificação

A presente alteração correlaciona-se com a que é apresentada ao nº 4 do artigo 6º.

Alteração 34
ARTIGO 12, PONTO 3, 

Artigo 8-H, nº 1 (novo) (Regulamento (CE) nº 2007/2004)

1. O director executivo deve designar um 
ou mais peritos do pessoal da Agência, que 
acompanharão as equipas na qualidade de 
agentes de ligação, a fim de representar a 

1. O director executivo deve designar um 
ou mais peritos do pessoal da Agência, que 
acompanharão as equipas na qualidade de 
agentes de ligação, a fim de representar a 
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Agência e agir como observador. O 
director executivo deve comunicar a 
identidade destes agentes ao 
Estado-Membro de acolhimento.

Agência. O director executivo deve 
comunicar a identidade destes agentes ao 
Estado-Membro de acolhimento.

Justificação

O oficial de ligação tem tarefas que são definidas no artigo 8º-H, não podendo, por 
conseguinte, ser definido aqui exclusivamente como "observador".


