
COMISSAO DAS COMUNJDADES EUROPEIAS 


Bmxelas, 27-11.2009 
C(2009)9237 

DECISÃO DA COMISSÃO 

de 27.11.2009 

que altel"a as decisões que aprovam I para 08 Estados~MelI1b"os, 08 programas :auusis 
re.arivos ao Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o to-financiamento .,or esse 

Fundo 

(Apetlas fa~em fé os tedos nas Jinguas alemã, búlgnra, checa, ~sJovata, es)oveu:l, 
espanhola, escónia, flnbnclesa, frantestl, grega, bángara, inglesa, 'taJ~aQa, leU., Jituana, 

maJtesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, romeua e sueca) 

( 
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DEC1SÁO DA COMISSÃO 

de 21.11.2009 

que altera .as decisões que aprovam, para os Estados-Membros, os pr<lgramas anuab 
relativos ao Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento por esse 

FUr1do 

(Apenas fa~eJll fé os tel':tos nas línguas alemã, búJgara, ebcl;í$, esloyaca, e~lo~'el1a, 
e,paobohl, ~tól1'a~ finlandesa, france.'!a, grega, húngara, IDglesll, Ualiana, leta, lituana, 

maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, romena e sueca) 

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 

Tendo em conta o Tratado que instituí a Comunidade Europcia, 

Tendo em conta a Decisão n.o 573/2007/CE do Parlamenro Buropeu e do Conselho, de 23 de 
Maio de 2007, que cria o Fundo Europeu para os Refugiados para o periodo de 2008 .11 2013 
no âmbito do program9 geral Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios I, nomeadamente 
o artigo 20.°, n.D 5, 

Considerando o seguinte: 

(I) 	 Em 9 de Julho de 2009, a Comissão adoptou a Decisão 2009/.533/CE que altera a 
Decisão 2008/22/CE, que estabelece normas de execução da Decisão n.o 573/2007/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho que çria Q Fundo Europeu para os Refugiados 
para o periodo de 2008 a 2013 no âmbito do program.a geral Svlídariedade e Gestão 
dos Fluxos Migratórios, no que respeita aos sistemas de gestão e controlo dos 
Estados-Membros, às nonnas de gestilo administrativa e finanoeira e à elegibilidade 
das despesas para prt>jectos co-financiados pelo Fundol

. 

(2) 	 A fim de adaptar a data-limite de elegibilidade das despesas em conformid/lde com fi 

decisão de alteração acima referida, é conveniente alterar todas as decisões adoptadas 
que a.provam, para 05 Estados-Membros, os programas anuais relativos ao Fundo 
Europeu para os Refugiados relativamente aos quais o pagamento do saldo nãO tenha 
sido efectuado na data da adopção da decisão de .alteração acima referida, 

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO: 

Artigo J. o 

I, 	 O artigo 4. 0 comum às decisões enumeradas no Anexo I passa a ter a seguinte 
~d~ç~: . 

JO L 144 de 6.6.2007, p. I . 

)0 L /79 de 10.7 .2009, p. 62. Notificada com o número C(2009)5251 . 
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«Para o programa anual de 2008, li data.ftlimite de elegibilidade das despesas é 30 de 
Junho de 2010 para as anções e 31 de Março de 2011 para a assistência técnica.» 
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2. 	 O artigo lI) çomum às decisôes enllmeradas no Anexo rr passa a ter a seguinte 

redacção: 


«Para o programa anual de 2009, a data-limite de elegibilidade das despesas é 30 de 
Junho de 201 I para as acções e 3 I de Março de 2012 para a assistência técnica,» 

3. 	 O artigo 4.° da decisão referida nO Anexo Jl1 passa a ter a seguinte redl'lcção: 

«Para o programa anual de 2009, a data-limite de elegibilidade das despesas é 30 de 
Junho de 2011 para as acções e 31 de Março de 2012 para a assistência técnica}) 

Artigo 2. c 

São destinatários da presente decisã.o o Reino da Bélgica, a RepúbJjca da Bulgária, a 
República Checa, a República Federal da Alemanha, a República da Est6nia, a Irlanda, a 
República Helénica, o Reino de Espanha, a República Francesa, a República Italiana, a 
República de Chipre, a República da Let6nia, a República da Lituânia, o GrãowDucado do 
Luxemburgo, a Republica da Hungria, a República de Malta, o Reino dos PaiS()S Baix.os, a 
República da Áustria, a República da Polónia, a Repúbllca Portuguesa! a Roménia, a 
República da Eslovénia, fi República Eslovaca, a República da Finlândia, o Reino da. Suécía e 
o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. 

Feito em Bruxelas, em 27. 11.2009, 

Pela Comissão 
Jacques BARRor 
Membro da Comissão 
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ANEXOl 

" , .. ;~.~~~.~~ ~.~' ~~~i~;~~' d~"~' de Ô~~~~br~ d~'~iõ68"qu~' ãpr~vã:"re1aüvameniC li Áuslfia; o... , 
programa plurianual para o período de 2008~20 13 e o programa anual de 2008 relati"o ao 
Fundo Europeu para OS Refugiados l bem como o co-financiamento para 2008 a partir desse 
Fundo (C(2008)7706) 

Decisão da Comissão de l7 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente à Bélgica, o 
programa plurianual para o período de 2008-2013 e o programa. anual de 2008 relativo ao 
Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a partír desse 
Fundo (C(200S)8363) 

Decisão da Comissão de 12 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente à Bulgãr.ia, o 
progt'a.ma plurianual para o penodo de 2008-2013 e o programa anual de 2008 relativo ao 
Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a pattir desse 
Fundo (C(2008)8076) 

Decisão da Comissão de 17 de Dezembro de 2008 que a.prova, relativamente a Chipre, o 

programa pluriarlual para o período de 2008·2013 e o programa anual de 200& relativo ao 

Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a pa.rtir desse 

Fundo (C(2008)8379) 


Decisão da Comissão de 19 de N'avembro de 2008 que aprova, relativamente à República 

Checa, o programa plurianUal para o período de 2008-2013 e o programa anual de 2008 

relativo ao Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a 

partir desse Fundo (C(2008)6905) 


Decisão da Comissão de 17 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente à República da 

Est6nia, o programa plurianuaJ para o período de 2008~20J3 e o programa anual de 2008 

relativo ao Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co~financiamento para 2008 a 

partir desse Fundo (C(2008)872S) . 


Decisão da Comissão de 9 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamenre ti Finlândia, O 


programa plurianual para o penodo de 2008·2013 e O programa anua! de 2008 relativo ao 

Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a partir desse 

Fundo (C(2008)7863) 


Decisa.o da Comissão de 27 de Novembro de 2008 que aprova, relativamente à França, o 

programa plurianual para o período de 2008-2013 e o programa anua! de 2008 relativo a.o 

Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co~financiamento para 2008 a partir desse 

Fundo (C(2008)7379) 


Decisão da Comissão de 10 de Dezembro de 2008 que aprova; relativamente à Alemanha, o 
programa plurianual para o perlodo de 2008-2013 e o programa anual de 2008 relativo ao 
Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-rmancia.rnento para 2008 a parrir desse 
FW1do (C(2008)7884) 

Decisão da Comissão de 17 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente à Gréc;a, o 
programa plurianual para o período de 2008-2013 e o programa anual de 2008 relativo ao 

11 .. I •• , 
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Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 e para medidas 
de emergência a partir desse Fundo (C(2008)8387i 
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Decisão da Comissão de 4 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente à Hungria, o 
programa plurianual para o período de 2008-2013 e o programa anual de 2008 relativo ao 
Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co~financiamento para 200B a partir desse 
Fundo (C(2008)7585) 

DecisãO da Comissão de 25 de Março de 2009 que aprova, relativamente à Irlanda, o 
programa plurianual para o período de 2008~2013 e o programa anual de 2008 relativo ao 
FWldo Europeu pa('a os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a partir desse 
Fundo (C(2009)2026) 

Decisão da Comissão de 5 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente à Itália) o 
programa plurianual para O periodo de 2008-2013 e o programa anual de 2008 relativo ao 
Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 e para medidas 
de emergência a panir desse Fundo (C(2008)7727)4 

Deoisão da Comissão de 13 de Novembro de 2008 q\le aprova, relativamente à Lct6nia, o 
programa plurianual para o per/odo de 2008-20]3 e o programa anual de 2008 relativo ao 
Fundo Europeu para os R.efugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a partir desse 
Fundo (C(2008)6648) 

Decisão da Comissão de 3 de Novembro de 2008 que aprova, relalivamente à República da 
Liruânia, o programa plurianual para o período de 2008-2013 e o programa anual de 2008 
relativo ao Fundo Europeu para os Refugiados. bem como o co-financiamento para 2008 a 
partir desse Fundo (C(2008)626l) 

Decisão da Comissão de 29 de Outubro de 200g que aproya~ relativamente ao Luxemburgo, o 

programll plurianual para o período de 2008-2013 e o programa anual de 2008 relativo ao 

Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a partir desse 

Fundo (C(2008)6212) 


Decisão da Comissão de 7 de Outubro de 2008 que aprova, relativamente a Malra, o progy-arna 

plurianual para o período de 2008-2013 e o programa anual de 2008 reJativo ao F\mdo 

Europeu para os Refugiados, bem Como Oco-financiamento para 2008 a panir desse FUndo 

(C(2008)5563) 


Decisão da Comissão de 16 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente aos Países 
Baixos, o programa plurianual para o periodo de 2008"2013 e o programa anual de 2008 
relativo ao Fundo -Europeu para os Refugiados, bem corno o co-financiamento para 2008 a 
partir desse Fundo (C(2008)83S 1) 

Decisão da Comissão de 15 de Dezemblo de 2008 que aprova. relpuvamente à Polónia, o 
pfogrw;na plurianual para o período de 2008-2013 e o programa anual de 2008 relativo ao 
Fundo Europeu para Os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a partir desse 
Fundo (C(2008)8203) 

A da18-limlte de elegibilidade das d~5pesa; reJativas às medidas de emuB~ncia permanece ;na/Cérada. 

A data-limita de elegibilidade das despesas relativas às medJdbs de emerg6I\Cia permanece inalterada. 
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Decisão da Comissão de 6 de ~ovemb", de 2008 que aprova, rd.tivamente a PortUgal, o 0 
Erograma plurlanual para o penodo de 2008-2013 e o prógrarna anual de 200& relativo ao " 

.' . u , - " , . " -pUiia"o"Eüroiiéij--paii-os'-R:'efugrãõôs; -f)eITí"cómõ-6-c6:fiiian~nimetnO " pãrã' :ZúmnrtfãftinléssC" "-' . ' 
Fundo (C(200B)6432) 

Decisão da Comissão de 28 de Novembro de 2008 que aprova, relalivamente à Roméniá, o 
programa plurianual para o período de 2008·2013 c o programa anual de 2008 relativo ao 
Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co"financiamento para 2008 a partir desse 
Fundo (C(2008)7345) 

Decisão da Comissão de 9 de Outubro de 2008 que aprova, relativamente lA Repóblica 
Eslovaca, o programa plurianual para o período de 2008-2013 e o programa anual de 2008 
relativo ao Fundo Europeu para os Refugi!ldo~, bem como o co-financiamento para 2008 a 
parth desse FW1do (C(2008)5665) 

Decisâo da Comissão de 16 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente à Eslovênia, o 
programa plurianual para o período de 2008-2013 e O programa anual de 2003 relatí'iJo ao 
Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co~financ;ja.mento para 2008 a partir desse 
fundo (C(2008)8366) 

Decisão da Comissão de 20 de Novembro de 2008 que aproVa, relativ,amente à Espanha, ó 

programa plurianlJal para o período de 2008-2013 e o programa anua] de 2008 relativo ao 
Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co·financiamento para 200& a partir desse 
Fundo (C(2008)6914) 

Decisão da Comissão de 16 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente a Suécia, o 
programa plurianual para o período de 2008 -2013 e o programa anual de :2008 relativo ao 
Fundo Europeu para os Refugiados, bem como O co~financiamento para 2008 a partir desse 
Fundo (C(2008)835S) 

Decisão da Comissão de 17 de Dezembro de 2008 que aprova, relativamente ao Reino Unido, 
o programa plurianual para o período de 2008-2013 e o programa anual de 2008 relativo ao 
fundo Europeu para oS Refugiados, bem como o co-financiamento para 2008 a partir desse 
Fundo (C(2008)855S) 
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5 
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Decísão da Comissão de 14 de Maio de 2009 que aprova, relaTivamente à Áustria, o programa 
anual de 2009 relativo ao fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento 
para 2009 a partir desse Fundo (C(2009)3742) 

Decisão da Comissão de 7 de Abril de 2009 que aprova, relativamente à República da 
Est6nia. o programa anual de 2009 relarlvo ao Fundo Europeu para os Refugia.dos, bem coma 
o co-financiamento para 2009 a partir desse Fundo (C(2009)2500) 

Decisão da Comissão de 21 de Abril de 2009 q1Je aprova, rclarivamente à Finlândia, o 
programa anual de 2009 relativo ao Fundo EUlopeu para os Refugiados, bem COmO ó 

co-financiamento para 2009 a panir desse Fundo (C(2009)2942) 

Decisão da Comissão de 12 de Junho de 2009 que aprova, relativamente à França, o programa 
anual de 2009 relativo ao Fundo Europeu paHl os Refugiados, bem como o co-financiamento 
para 2009 a partír desse Fundo (C(2009)4569) 

Decisão da Comissão de 24 de Março de 2009 que aprova, reJa!lvamente à República da 
LitlJãnia/ o programa anual de 2009 relativo ao Fundo Europeu para os Refugjados, bem 
como o co-financiamento para 2009 a partir desse Fundo (C(2009)2016) 

Decisão da Comissão de 3 de Março de 2009 que aprova, relativamente ao Luxemburgo, o 
programa anual de 2009 relaTivo ao Fundo Europeu parn os Refugiados, bem como o 
co-financiC:\menro para 2009 a pa'rtir desse fundo (C(2009) 1307) 

Decisão da Comissão de 24 de Março de 2009 que aprova, reiâtivamente a Malta, o programa 
anual de 2009 relativo ao Fundo Europeu para os Refugiados, bem Como o co-financiamento 
para 2009 a partir desse Fundo (C(2009)2008) 

Decisão da Comissão de 5 de Maio de 2009 que aprova, relativamente aos Países Baixos, o 
programa anual de 2009 relativo ao Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o 
co~financiamento para 2009 a partir desse FUlido (C(2009)3J29) 

Decisão da Comissão de 7 de MalO de 2009 que aprova, reJativamente à Polónia/ o programa 

anual de 2009 relativo ao Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento 

para 2009 a partir desse Fundo (C(2009)3286) 


DeciSão da Comissão de 5 de M~io de 2009 que ~prova, relativamente a Portugal. O programa 

anual de 2009 relativo ao FUlldo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiame·nto 

para 2009 a panif desse Fundo (C(2009)3330) 


Decisão da Comissão de 2 de Julho de 2009 que aprova, relalivamente á Roménia, o 
programa anual de 2009 relativo ao Fundo Europeu para os R~fugíados, bem çomo o 
co~financíamento para 2009 a partir desse Fundo (C(2009)5336) 

Decisão da Comissão de J:2 de Março de 2009 que aprova, relativamente b. Repúblíca 
Eslovaca, o programa anua! de 2009 relativo ao Fundo Eur:opeu para os Refugiados, bem 
como o co-financiamento para 2009 a partir desse Fundo(C(2009) 1 605) 

PT PT 
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Decisão da Comissão de 7 de Maio de 2009 que aproVá, relarivamente ã EsloV'énia, o 
programa anual de 2009 relativo ao Fundo E\lropeu para os Refugiados, bem como o 

.éo-fináricíam(:nto para 2009 a partir d~sse 'Fundo (C(2ÚU9)3360J 

Decisão da Comissão de 6 de Março de 2009 que aprova, relativamente â Espanha, o 
programa anual de 2009 relativo ao Fundo Europeu para. os Refugiados, bem como o 
co..financiamento para 2009 a partir desse Fundo (C(2009) 1405) 

Decisão da Comissão de 5 de Junho de 2009 que aprova, relativamente à Suécia. o programa 
..nua! de 2009 relativo ao FUndo Europeu para os Refugiadoi5. bem como o co~financiamento 
para. 2009 a partir desse Fundo (C(2009)3884) 

Decisão da Comissão de 30 de Junho de 2009 que aprova, relativamente ao Reino Unido, o 
programa anual de 2009 relativo ao Fundo Europeu para os Refugiados, bem como o 
co-financiamento para 2009 a partir desse Fundo (C(2009)5227) 
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Decisão da Comissão de 22 de Junho de 2009 que aprova, relativamente à Alemanha, a 
revisão do programa plurianual para O período de 2008-2013 e o programa anual de 2009 
relativo ao fundo Europeu para os Refugiados, bem como o co-financiamento para 2009 a 
partir desse Fundo (C(2009)4644) 

( , 
\ 
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