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COOPERAÇÃO POLICIAL

O principal instrumento desta cooperação policial é o Serviço Europeu de Polícia (Europol),
que é um aspeto central da arquitetura geral da segurança interna europeia. A cooperação e as
políticas estão ainda em fase de desenvolvimento, focando a atenção na tarefa de combater
de forma mais eficaz as ameaças pan-europeias e a criminalidade e – em especial para o
Parlamento – em fazê-lo em conformidade com os direitos fundamentais e as regras de
proteção de dados.

BASE JURÍDICA

Artigos 33.º (cooperação aduaneira), 87.º, 88.º e 89.º do TFUE.

OBJETIVOS

Uma cooperação policial eficaz é um elemento essencial para tornar a União um espaço de
liberdade, segurança e justiça, com base no respeito dos direitos fundamentais. A cooperação
policial transfronteiriça — que envolve a polícia, as alfândegas e outras autoridades de aplicação
da lei — foi concebida para prevenir, detetar e investigar crimes em toda a União Europeia.
Na prática, visa essencialmente os crimes graves (criminalidade organizada, tráfico de droga,
tráfico de seres humanos, cibercriminalidade) e o terrorismo.

REALIZAÇÕES

A. Premissas
A cooperação policial entre os Estados-Membros teve início em 1976 através do chamado
«Grupo de Trevi», uma rede intergovernamental de representantes do Ministério da Justiça e
do Ministério do Interior. Posteriormente, o Tratado de Maastricht especificou as questões de
interesse comum que justificam uma cooperação policial (terrorismo, droga e outras formas
de criminalidade internacional). Estabeleceu também o princípio da criação de um «serviço
europeu de polícia» (Europol) que, inicialmente, se traduziu na criação de uma «Unidade
“Droga” do Europol». A Convenção Europol foi assinada em 26 de julho de 1995, embora o
Serviço Europeu de Política só tenha iniciado oficialmente as suas atividades em 1 de julho
de 1999, tendo as suas atribuições sido reforçadas pelo Tratado de Amesterdão (assinado em
2 de outubro de 1997). No entanto, a cooperação policial vinha a desenvolver-se já antes do
surgimento do Europol. Com a criação do «Espaço Schengen» em 1985, do qual faziam parte
apenas alguns Estados-Membros, a cooperação policial transfronteiriça tinha-se tornado uma
realidade (ver igualmente a ficha 2.1.3., bem como a ficha 5.12.4.). Com a entrada em vigor
do Tratado de Amesterdão, o «acervo de Schengen» — incluindo os seus aspetos relativos à
cooperação policial — foi integrado no direito da União Europeia mas ao abrigo do «terceiro
pilar» da cooperação intergovernamental. A mesma abordagem intergovernamental prevaleceu
para as medidas de cooperação policial adotadas por um pequeno grupo de Estados-Membros
ao abrigo do Tratado de Prüm, que continha disposições relativas ao intercâmbio de ADN,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.4.pdf
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impressões digitais e informações sobre o registo de veículos. O Tratado de Prüm foi plenamente
adotado ao nível da União através da Decisão 2008/615/JAI do Conselho, de 23 de junho de
2008.
B. Quadro institucional atual
O quadro institucional foi consideravelmente simplificado pelo Tratado de Lisboa (TFUE),
sendo a maioria das medidas relativas à cooperação policial adotadas nos termos do processo
legislativo ordinário (codecisão) e sujeitas ao controlo judicial do Tribunal de Justiça. Contudo,
o domínio da cooperação policial, juntamente com o da cooperação judiciária em matéria penal,
mesmo deixando de parte as particularidades do domínio do espaço de liberdade, segurança e
justiça (a possibilidade de não participação do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca — ver
Protocolos n.ºs 21 e 22 anexos ao TFUE — e o papel privilegiado dos parlamentos nacionais —
ver Protocolos n.ºs 1 e 2), ainda não foi completamente articulado com o quadro comunitário
e mantém características originais próprias:
— A Comissão partilha o seu poder de iniciativa com os Estados-Membros, na condição de

estes representarem um quarto dos membros do Conselho (artigo 76.º do TFUE);

— O Parlamento Europeu é meramente consultado relativamente às medidas de cooperação
operacional, que são adotadas unanimemente pelo Conselho. Na ausência de unanimidade
ao nível do Conselho, é possível que nove ou mais Estados-Membros colaborem com
base numa cooperação reforçada. Neste cenário, o Conselho Europeu suspende o processo,
tendo em vista a obtenção de consenso (o chamado mecanismo de «travão de emergência»,
artigo 87.º, n.º 3, do TFUE);

— Os atos adotados antes da entrada em vigor do TFUE só poderiam ser objeto de recurso
por incumprimento ou de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça após decorridos
cinco anos (protocolo n.º 36 anexo ao TFUE). O período terminou em dezembro de 2014.

C. As agências e os outros órgãos de cooperação policial
1. Serviço Europeu de Polícia (Europol)
A função do Europol consiste em melhorar a eficácia das autoridades nacionais de polícia e
de outras autoridades afins através da facilitação da sua cooperação. O cerne dessa cooperação
consiste na prevenção e na luta contra o terrorismo, a cibercriminalidade, o tráfico de droga e
outros crimes transfronteiriços graves.
Desde 1 de janeiro de 2010, o Europol é uma agência da UE, sendo financiada pelo orçamento
da UE, e dispõe de quase 1 000 funcionários (incluindo pouco mais de 200 agentes de
ligação) sediados no quartel-geral da Haia. O objetivo principal do Europol consiste em
melhorar o intercâmbio de informações entre autoridades de polícia. Nesse âmbito, o Europol
elabora uma Avaliação da Ameaça da Criminalidade Grave e Organizada (SOCTA) como
base para as decisões do Conselho, bem como o Relatório sobre a Situação e Tendências
do Terrorismo na Europa (TE-SAT). O Europol não dispõe de poderes de ação coerciva —
não pode proceder a detenções ou a buscas — mas as competências operacionais do Europol
aumentaram gradualmente. O Ato do Conselho de 28 de novembro de 2002, por exemplo,
autoriza a participação do Europol em equipas de investigação conjuntas e permite-lhe também
solicitar aos Estados-Membros que iniciem investigações em matéria penal. Também reforçou
as suas capacidades analíticas, nomeadamente com a instituição, em janeiro de 2013, do Centro
Europeu de Cibercriminalidade (EC3), que é responsável, nomeadamente, pela avaliação da
ameaça da criminalidade organizada dinamizada pela internet (iOCTA). O Europol tem estado
na vanguarda da aplicação da lei da UE em resposta às novas ameaças. Na sequência dos ataques
terroristas em Paris e Copenhaga no início de 2015, o Conselho da Justiça e dos Assuntos
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Internos mandatou o Europol para criar uma Unidade de Sinalização de Conteúdos na Internet
destinada a lutar contra a propaganda terrorista em linha e outras atividades extremistas. Esta
nova unidade iniciou as suas atividades em 1 de julho de 2015. Posteriormente, na sequência dos
atentados de Paris de novembro de 2015, o Conselho alargou o mandato do Europol em matéria
de luta contra o terrorismo com o lançamento, em 1 de janeiro de 2016, do novo Centro Europeu
de Luta contra o Terrorismo, para o qual foram destacados peritos na luta contra o terrorismo dos
Estados-Membros, a fim de reforçar a capacidade de investigação transfronteiras. Do mesmo
modo, na sequência do enorme afluxo de migrantes irregulares para a UE em 2014 e no início
de 2015, o Europol lançou a Operação conjunta MARE em março de 2015, num esforço para
incrementar os esforços de luta contra o tráfico de seres humanos. Também contribui para esta
operação através da criação dos centros de registo recém-criados nas fronteiras externas (ver
a ficha 5.12.4.). Por último, o Europol está habilitado (ao abrigo de uma decisão do Conselho
de 27 de março de 2000) a negociar acordos com instâncias e Estados terceiros. Por exemplo,
celebrou acordos de cooperação com a Interpol e os Estados Unidos.
Em 27 de março de 2013, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma
proposta legislativa para alterar a atual decisão relativa ao Europol, que incluía uma proposta
relativa à fusão entre o Europol e a Academia Europeia de Polícia (CEPOL). Tendo sido rejeitada
pelo Conselho e pelo Parlamento, a hipótese de uma fusão foi posta de parte. Em maio de 2016,
o Parlamento e o Conselho aprovaram o novo regulamento Europol[1]. O novo regulamento
torna mais fácil para o Europol criar unidades especializadas para dar resposta às ameaças
emergentes, estabelece regras para as unidades existentes (tais como as unidades de luta contra
o terrorismo antes descritas) e proporciona um regime de proteção de dados mais sólido, uma
melhor governação e uma maior responsabilização da agência, o que deverá ser alcançado
através de um grupo de controlo parlamentar conjunto que reúna o Parlamento Europeu e os
parlamentos nacionais.
2. Academia Europeia de Polícia (CEPOL)
O contributo para a formação de agentes constitui um aspeto importante da cooperação policial.
Para este fim, foi criada em 2000 a CEPOL, inicialmente sob a forma de uma rede de institutos
nacionais de formação já existentes e subsequentemente sob a forma de uma agência da UE
(Decisão 2005/681/JAI do Conselho, de 20 de setembro de 2005). Inicialmente sediada em
Bramshill, no Reino Unido, desde 1 de outubro de 2014 a CEPOL tem sede em Budapeste.
3. Comité Permanente para a Cooperação Operacional em matéria de Segurança Interna
(COSI)
A cooperação operacional constitui, desde o início, a pedra angular do desenvolvimento da
cooperação policial. Para além dos já referidos progressos limitados conseguidos através do
Europol e das equipas de investigação conjuntas, a cooperação policial limitou-se inicialmente,
a partir de 2000, à reunião bianual do «Clube de Berna», um fórum que reúne os chefes
dos serviços de segurança interna de diversos países europeus e orientado para o intercâmbio
voluntário de informações em domínios como a contraespionagem, a criminalidade organizada
e o terrorismo. A partir desta ideia básica, o Tratado de Lisboa foi mais longe, prevendo, no
artigo 71.º do TFUE, a base jurídica para o Comité Permanente para a Cooperação Operacional
em matéria de Segurança Interna (COSI), que foi formalmente estabelecido por decisão do
Conselho de 25 de fevereiro de 2010. O COSI é responsável:
— pela avaliação da orientação geral e das insuficiências da cooperação operacional;

[1]Regulamento (UE) 2016/794 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, que cria a Agência da
União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) e que substitui e revoga as Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/
JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 2009/968/JAI do Conselho.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.4.pdf
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— pela formulação de recomendações concretas;

— pela assistência ao Conselho no quadro da «cláusula de solidariedade» (artigo 222.º do
TFUE).

Contudo, o COSI não é um «FBI» europeu com autonomia para conduzir operações, nem
intervém no processo legislativo. As suas atividades estão sediadas nas diferentes capitais
mas os representantes dos Estados-Membros reúnem-se em Bruxelas, onde são apoiados
pelos conselheiros da Justiça e dos Assuntos Internos das representações permanentes. Os
representantes de outros organismos envolvidos na segurança interna — tais como o Europol,
a Eurojust (ver ficha 5.12.6. sobre a cooperação judiciária em matéria penal) e a Frontex (ver
ficha 5.12.4. sobre a gestão das fronteiras externas) — participam com frequência nas reuniões
do COSI.
4. O Intcen da UE
O Centro de Análise de Informações da UE (Intcen) não é, por assim dizer, um órgão da
cooperação policial, pois faz parte do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE). No entanto,
presta o seu contributo fazendo avaliações das ameaças, baseando-se nas fontes que lhe são
facultadas pelos serviços de informação, pelas entidades militares, pelos diplomatas e pelos
serviços da polícia. O contributo do Intcen pode também ser útil numa perspetiva operacional,
mediante o fornecimento de informações a nível da UE sobre os destinos, as razões e os circuitos
de deslocação dos terroristas.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa em dezembro de 2009, o papel do Parlamento
Europeu na área da Justiça e dos Assuntos Internos foi consideravelmente reforçado. A posição
assumida pelo Parlamento nas suas resoluções relativamente à cooperação policial reflete
não só a vontade de afirmar a sua posição como também o facto de o desenvolvimento da
cooperação policial da UE estar numa fase relativamente inicial. Relativamente ao segundo
aspeto, o Parlamento lamentou com frequência a falta de uma abordagem verdadeiramente
conjunta no que respeita à segurança interna. Na sua resolução, de 9 de julho de 2015, sobre
a Agenda Europeia para a Segurança, o PE lamentou que «apesar dos inúmeros apelos do
Parlamento, continue a faltar uma avaliação da eficácia dos atuais instrumentos da UE — tendo
igualmente em conta as novas ameaças à segurança que a UE enfrenta atualmente — e das
lacunas que subsistem» e afirmou que «tal exercício é essencial para assegurar que a política
de segurança europeia é eficiente, necessária, proporcionada, coerente e exaustiva». Também
alertou frequentemente para o facto de ser necessário um equilíbrio adequado entre liberdade e
segurança no policiamento e na aplicação da lei.
Outra grande preocupação do Parlamento Europeu, como acima indicado, consiste em
estabelecer a sua posição enquanto interveniente institucional na segurança interna. Embora o
COSI continue formalmente fora do âmbito do controlo parlamentar, o Parlamento realça com
entusiasmo os seus novos poderes no contexto da cooperação policial. Na sua resolução, de 2 de
abril de 2014, sobre a revisão intercalar do Programa de Estocolmo, o Parlamento recordou que
«é, presentemente, um interveniente institucional de pleno direito em matéria de políticas de
segurança» e que «deve desempenhar um papel crucial na avaliação e na definição das políticas
de segurança interna». Na sua resolução, de 9 de julho de 2015, sobre a Agenda Europeia
para a Segurança, o PE reiterou que devia ser «envolvido na definição das prioridades políticas
e dos objetivos estratégicos» da Agenda. O Parlamento tem, sem dúvida, demonstrado a sua
autoridade no contexto da política de segurança interna. Como parte da reforma do Europol, o
Parlamento defendeu ativamente um maior controlo parlamentar e uma melhoria das normas

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.4.pdf
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relativas à proteção de dados. Também solicitou que a Diretiva[2] relativa à conservação de
dados fosse revogada, por ser desproporcionada, antes de o Tribunal de Justiça a ter finalmente
declarado inválida no seu acórdão histórico de abril de 2014. Por último, o Parlamento resistiu
à considerável pressão da Comissão e dos Estados-Membros no sentido de adotar rapidamente
um sistema de Registo Europeu de Identificação de Passageiros (PNR) para efeitos de combate
ao terrorismo. A Diretiva PNR[3] foi finalmente aprovada em abril de 2016, com o texto final a
incluir uma série de salvaguardas em matéria de proteção de dados com o apoio do Parlamento e
uma cláusula que exige uma revisão da diretiva dois anos após a sua transposição para o direito
nacional.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Diretiva 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, relativa à conservação de
dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou
de redes públicas de comunicações, e que altera a Diretiva 2002/58/CE.
[3]Diretiva (UE) 2016/681 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativa à utilização dos
dados dos registos de identificação dos passageiros (PNR) para efeitos de prevenção, deteção, investigação e repressão
das infrações terroristas e da criminalidade grave.
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