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Declaração da Comissão Europeia
após a reintrodução temporária
dos controlos nas fronteiras pela
Alemanha
A Comissão Europeia emitiu uma declaração eia que sublinhava que a decisão da Alemanha de reintrodução de controlos
lias fronteiras em especial na froitreira gertnano-auslríaea, ~
uma medida temporária Esta possibilidade excecional em caso
de situação de crise está prcvisla e regulada pelo Código das
Fronteiras Schengen. À primeira vista, a decisão da Alemanha
parece ser abningida pelo referido Codigo A Comissão ira
agora acompanhar de perto a situação e manter o Parlamento
Europeu e o Conselho plenamente informados tal como pre
visto ainda no mesmo Código O objeiivo agora é garantir o
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regresso ao sistema de normal de abertura das fronteiras enire
os Estados-Membros signatários do Acordo de Schengen, o
mais rapidamente possivel

Mecanismo de Proteção Civil da
UE ajuda Hungria enfrentar o
afluxo de refugiados
Na sexta-feira, II dc setembi-o de 2015, a Hungria ativou o
Mecanismo de Proteção Civil da UE, o que lhe permitirá bene
ficiar de apoio material para a~tidar a fazer face no afluxo de
refugiados e requerentes de asilo, O Centro de Coordenação de
Resposta de Emergéncia (CCRE) da Comissão Europeia está a
trabalhar em estreita colaboração com as autoridades hungaras
e os Jtsuinies Estados participantes no mecanismo no senudo
de coordenar unta resposta rápida ao pedido. Nesta alitir&’a—
rios Estados-Membros da UE, incluindo a Dinamarca, Bulgá
ria e Eslovénia já proporcionaram apoio material, tais como
cobertores, tendas e roupas de cama, que foram aceites pelas
autoridades húngaras
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