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I. INTRODUÇÃO

Em 2 de setembro de 2009, a Comissão adotou a proposta de decisão que altera a Decisão 

n.º 573/2007/CE que cria o Fundo Europeu para os Refugiados para o período de 2008 a 2013 no 

âmbito do programa geral "Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios" e que revoga a Decisão 

2004/904/CE do Conselho.

Em 18 de maio de 2010, o Parlamento Europeu adotou a sua posição em primeira leitura tendo em 

vista a adoção da decisão. O Conselho não pôde aprovar a posição do Parlamento e aprovou a sua 

própria posição, em primeira leitura, em 8 de março de 2012, de acordo com o artigo 294.º do 

Tratado.

II. OBJETIVO DA PROPOSTA

O objetivo da proposta é contribuir para a criação de um programa comum de reinstalação da UE. 

Enquanto a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa à criação de 

um programa comum de reinstalação da UE de 2 de setembro de 2009 defina o contexto político e 

os princípios orientadores desse programa, a proposta sugere um mecanismo para a definição anual 

das prioridades comuns de reinstalação da UE. A criação de um programa comum de reinstalação 

da UE serviria para coordenar melhor a abordagem da UE no que diz respeito à reinstalação e 

incentivar os Estados-Membros a lançar atividades de reinstalação.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO DO CONSELHO EM PRIMEIRA LEITURA

Generalidades

As negociações tiveram lugar num contexto político determinado pelo Programa de Haia, que 

estabelece os objetivos e os instrumentos no domínio da justiça e assuntos internos para o período 

de 2005-2010, e em seguida pelo Programa de Estocolmo, que abrange o período de 2010-2014. Em 

ambos os casos, o Conselho Europeu manifestou o seu empenho em continuar a desenvolver o 

Sistema Europeu Comum de Asilo, mediante a alteração do quadro legislativo e o reforço da 

cooperação prática. O Conselho Europeu destacou igualmente a importância de desenvolver a 

dimensão externa do asilo através da cooperação com os países e regiões de origem. No Programa 

de Haia, o Conselho Europeu apelou ao desenvolvimento de programas de proteção regional da UE 

que incluíssem nomeadamente um programa comum de reinstalação para os Estados-Membros 

dispostos a participar nele. No Programa de Estocolmo, o Conselho Europeu apelou à participação 

voluntária dos Estados-Membros no sistema comum de reinstalação da UE e instou para que fosse 

aumentado o número de refugiados reinstalados. 

Nos termos dos artigos 3.º e 4.º-A, n.º 1, do Protocolo n.º 21 relativo à posição do Reino Unido e da 

Irlanda em relação ao espaço de liberdade, segurança e justiça, anexo ao Tratado da União Europeia 

e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e sem prejuízo do artigo 4.º do referido 

Protocolo, o Reino Unido notificou o seu desejo de participar na adoção e aplicação da presente 

decisão, mas a Irlanda não participa na adoção da presente decisão e não fica por ela vinculada nem 

sujeita à sua aplicação.

Nos termos dos artigos 1.º e 2.º do Protocolo n.º 22 relativo à posição da Dinamarca, anexo ao 

Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a Dinamarca 

não participa na adoção da decisão e não fica por ela vinculada nem sujeita à sua aplicação.
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Questões essenciais

Em consonância com o disposto na Declaração Comum sobre as modalidades práticas do novo 

processo de codecisão1, os representantes do Conselho, do Parlamento Europeu e da Comissão 

iniciaram contactos tendo em vista chegar a acordo na fase da posição do Conselho em primeira 

leitura. A fim de conciliar a posição das duas instituições e tendo em conta o que foi acordado 

nestes contactos, o Conselho adota, relativamente à proposta de decisão que altera a Decisão 

n.º 573/2007/CE que cria o Fundo Europeu para os Refugiados para o período de 2008 a 2013 como 

parte do programa geral "Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios" e que revoga a Decisão 

2004/904/CE do Conselho, a sua posição em primeira leitura que inclui as seguintes principais 

alterações à proposta da Comissão:

Definição das principais prioridades comuns da UE (artigo 1.º, n.º 1, alínea a))

Em resultado dos contactos informais entre o Conselho e o Parlamento, o Conselho altera a 

proposta da Comissão enumerando as prioridades de reinstalação na própria decisão, contrariamente 

à sugestão inicial da Comissão segundo a qual as prioridades de reinstalação da UE seriam 

estabelecidas anualmente através do procedimento de comitologia. Uma vez que o atual Fundo 

Europeu para os Refugiados abrange o período até ao final de 2013, resta na prática apenas um ano 

de programação ao abrigo do Fundo. Justifica-se, portanto, enumerar na presente decisão 

unicamente as prioridades para esse ano e estabelecer um mecanismo para a definição das 

prioridades comuns de reinstalação da UE no instrumento que cria um novo fundo para o período 

de 2014-2020.

Com vista ao ano de programação de 2013, a posição do Conselho prevê que os Estados-Membros 

comunicarão até 1 de maio de 2012 à Comissão uma estimativa do número de pessoas que 

tencionam reinstalar durante 2013 de acordo com as prioridades definidas na decisão. Uma vez que 

na posição do Conselho não foi previsto nenhum mecanismo para a definição anual das prioridades 

de reinstalação da UE, deixam de ser relevantes todas as disposições da proposta da Comissão 

relativas à programação anual.

                                               
1 JO C 145 de 30.6.2007, p. 5.
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Prioridades comuns de reinstalação da UE para 2013 (artigo 1.º, n.º 1, alínea a), considerandos 

3, 4 e 5)

As prioridades comuns de reinstalação da UE para 2013 definidas na posição do Conselho dizem 

respeito às pessoas vindas de um país ou região selecionados para a execução de um programa de 

proteção regional, às pessoas que pertencem a um grupo específico vulnerável ou aos refugiados de 

um país ou região específicos. Os primeiros dois grupos de prioridades são formulados de uma 

forma geral e inspiram-se em larga medida nas categorias definidas no artigo 13.º, n.º 3, da Decisão 

n.º 573/2007/CE que estabelece o Fundo Europeu para os Refugiados para o período de 2008 a 

2013. Em comparação com a Decisão n.º 573/2007/CE, a posição do Conselho adita à lista os 

seguintes grupos vulneráveis: sobreviventes de violências e torturas, bem como pessoas que 

necessitem de uma reinstalação de emergência ou urgente por razões jurídicas ou de proteção da 

integridade física. Este aditamento justifica-se uma vez que ambas as categorias de pessoas estão 

abrangidas pelas prioridades de reinstalação do ACNUR.

O terceiro grupo de prioridades é constituído pelas prioridades específicas comuns da UE para 

2013, cuja lista consta do Anexo à presente decisão. Tal como explicado no considerando 3, esta 

lista das prioridades específicas comuns para 2013 foi estabelecida com base nos critérios de 

reinstalação e nas previsões anuais de reinstalação do ACNUR, tendo em conta os casos em que a 

ação comum da UE pode contribuir significativamente para dar resposta às necessidades de 

proteção.

A posição do Conselho adita igualmente o considerando 5 que é uma atualização do considerando

26 da Decisão n.º 573/2007/CE que estabelece o Fundo Europeu para os Refugiados para o período 

de 2008 a 2013. No considerando 5, a posição do Conselho atualiza a informação relativa aos países 

e regiões atualmente selecionados para a execução dos programas de proteção regionais.
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Montante fixo a receber por pessoa reinstalada (artigo 1.º, n.º 1, alínea b), considerando 6)

Em resultado dos contactos informais com o Parlamento, a posição do Conselho altera a proposta da 

Comissão propondo que os Estados-Membros que recorram pela primeira vez ao Fundo recebam 

um montante fixo mais elevado por pessoa reinstalada. Considerando que o artigo 13.º, n.º 3, da 

Decisão n.º 573/2007/CE que cria o Fundo Europeu para os Refugiados para o período de 2008 a 

2013 prevê que os Estados-Membros recebam um montante fixo de 4000 euros por pessoa 

reinstalada de acordo com as prioridades definidas na Decisão, a posição do Conselho prevê um 

montante de 6000 euros por pessoa reinstalada para os Estados-Membros que receberem o montante 

fixo do Fundo pela primeira vez e um montante de 5000 euros para os Estados-Membros que 

receberam o montante fixo do Fundo apenas uma vez. A finalidade desta alteração é incentivar os 

Estados-Membros que até à data o não tenham feito a lançar programas de reinstalação.

Aditamento do considerando 2

A posição do Conselho altera a proposta da Comissão aditando o considerando 2. Na sua carta para 

o Presidente do Comité de Representantes Permanentes de 10 de fevereiro de 2012 (doc. 6370/12) 

na qual indicou que iria recomendar aos membros da Comissão LIBE e ao plenário que, em 

segunda leitura, aceitassem o acordo alcançado sobre a Decisão sem alterações, o Presidente da 

Comissão LIBE do Parlamento Europeu solicitou que fosse aditado o artigo 80.º do TFUE à base 

jurídica desta Decisão. No entanto, na opinião do Conselho, o artigo 80.º não pode constituir a base 

jurídica para a adoção do ato uma vez que não confere às instituições da União poderes para adotar 

atos jurídicos. O Conselho, a título de compromisso, decidiu portanto aditar o considerando 2 que 

remete para o artigo 80.º e para os princípios nele contidos.
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Alterações do Parlamento Europeu

Na sua posição, o Conselho aceita no seu conjunto, em parte ou em princípio as alterações 2, 3 e 4. 

O Conselho não aceita as alterações 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 por dizerem respeito a um procedimento 

para definir anualmente as prioridades comuns de reinstalação da UE. O Conselho na sua posição 

adotou uma abordagem diferente que consiste em estabelecer uma lista de prioridades comuns de 

reinstalação da UE para 2013, que é o último ano de programação no âmbito do Fundo Europeu 

para os Refugiados.

IV. CONCLUSÃO

A posição do Conselho em primeira leitura reflete o compromisso alcançado nas negociações entre 

o Conselho e o Parlamento Europeu, mediado pela Comissão. O COREPER subscreveu este 

compromisso na sua reunião de 22 de fevereiro de 2012. O Presidente da Comissão LIBE do 

Parlamento Europeu indicou entretanto, em carta de 10 de fevereiro de 2012 ao Presidente do 

COREPER que, se o texto de compromisso for transmitido ao Parlamento enquanto posição do 

Conselho em primeira leitura, recomendará aos membros da Comissão LIBE, e seguidamente ao 

plenário, que aceitem a posição do Conselho sem alterações na segunda leitura do Parlamento, sob 

reserva da sua verificação pelos Juristas-Linguistas de ambas as instituições.

________________
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ATOS LEGISLATIVOS E OUTROS INSTRUMENTOS
Assunto: Posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção da 

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão 
n.º 573/2007/CE que cria o Fundo Europeu para os Refugiados para o 
período de 2008 a 2013 no âmbito do programa geral "Solidariedade e 
Gestão dos Fluxos Migratórios"
- Adotada pelo Conselho em 8 de março de 2012
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DECISÃO N.° …/2012/UE

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera a Decisão n.º 573/2007/CE

que cria o Fundo Europeu para os Refugiados

para o período de 2008 a 2013

no âmbito do programa geral

"Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios"

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 78.º, 

n.º 2, alínea g),

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário1,

                                               

1 Posição do Parlamento Europeu de 18 de maio de 2010 (JO C 161E de 31.5.2011, p. 161) e 
posição do Conselho em primeira leitura de 8 de março de 2012 (ainda não publicada no 
Jornal Oficial). Posição do Parlamento Europeu de…(ainda não publicada no Jornal 
Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) À luz da criação de um Programa Conjunto de Reinstalação da UE destinado a aumentar o 

impacto dos esforços de reinstalação feitos pela União para assegurar a proteção dos 

refugiados e a maximizar o impacto estratégico da reinstalação canalizando as ações 

sobretudo para as pessoas que dela mais carecem, deverão ser formuladas a nível da União

prioridades comuns no domínio da reinstalação.

(2) O artigo 80.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe que as políticas 

da União referidas no capítulo relativo aos controlos de fronteiras, ao asilo e à imigração e

a sua execução são regidas pelo princípio da solidariedade e da partilha equitativa de 

responsabilidades entre os Estados-Membros, inclusive no plano financeiro, e que, sempre 

que necessário, os atos da União adotados por força do referido capítulo conterão medidas 

adequadas para a aplicação desse princípio.

(3) Para esse efeito, as prioridades comuns da União no domínio da reinstalação para o ano 

de 2013 enumeradas no Anexo aditado à Decisão n.º 573/2007/CE pela presente decisão 

são estabelecidas com base em duas categorias, a primeira das quais deverá incluir pessoas 

pertencentes a uma categoria específica que se insere nos critérios de reinstalação do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e a segunda pessoas 

vindas de um país ou região identificado nas previsões anuais de reinstalação do ACNUR e 

onde a ação comum da União contribua significativamente para dar resposta às 

necessidades de proteção.
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(4) Tendo em conta as necessidades de reinstalação constantes do Anexo aditado à Decisão 

n.º 573/2007/CE pela presente decisão, que enumera as prioridades específicas comuns da 

União em matéria de reinstalação, é igualmente necessário dar apoio financeiro adicional à

reinstalação de pessoas de determinadas regiões geográficas ou nacionalidades, bem como 

das categorias específicas de refugiados a reinstalar, caso a reinstalação seja considerada a 

resposta mais adequada às respetivas necessidades especiais.

(5) Dada a importância do recurso estratégico à reinstalação de pessoas provenientes de países 

ou regiões selecionados para a execução de Programas de Proteção Regionais, é necessário 

dar apoio financeiro adicional à reinstalação de pessoas provenientes da Tanzânia, da 

Europa Oriental (Bielorrússia, República da Moldávia e Ucrânia), do Corno de África 

(Jibuti, Quénia e Iémen) e do Norte de África (Egito, Líbia e Tunísia), bem como de todos 

os outros países ou regiões que venham a ser selecionados para este efeito no futuro

(6) Para incentivar a participação de um maior número de Estados-Membros em ações de 

reinstalação, é também necessário dar apoio financeiro aos Estados-Membros que decidam 

pela primeira vez reinstalar pessoas.

(7) É igualmente necessário fixar as regras de elegibilidade das despesas para o apoio 

financeiro adicional à reinstalação.
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(8) Nos termos do artigo 3.º e do artigo 4.º-A, n.º 1, do Protocolo (n.º 21) relativo à posição do 

Reino Unido e da Irlanda em relação ao Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, 

anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, o Reino Unido notificou a sua vontade de participar na adoção e na aplicação da 

presente decisão.

(9) Nos termos dos artigos 1.º e 2.º e do artigo 4.º-A, n.º 1, do Protocolo (n.º 21) relativo à 

posição do Reino Unido e da Irlanda em relação ao Espaço de Liberdade, Segurança e

Justiça, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, e sem prejuízo do artigo 4.º do mesmo protocolo, a Irlanda não participa 

na adoção da presente decisão e não fica por ela vinculada nem sujeita à sua aplicação.

(10) Nos termos dos artigos 1.º e 2.º do Protocolo (n.º 22) relativo à posição da Dinamarca, 

anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, a Dinamarca não participa na adoção da presente decisão e não fica por ela 

vinculada nem sujeita à sua aplicação,

ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO:
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Artigo 1.º

A Decisão n.º 573/2007/CE é alterada do seguinte modo:

(1) O artigo 13.º é alterado do seguinte modo:

a) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:

"3. Os Estados-Membros recebem um montante fixo nos termos do n.º 3-A por 

cada pessoa reinstalada com base numa ou mais das seguintes prioridades:

a) Pessoas vindas de um país ou região selecionados para a execução de um 

programa de proteção regional;

b) Pessoas pertencentes a um ou mais dos seguintes grupos vulneráveis:

– crianças e mulheres em risco,

– menores não acompanhados,

– sobreviventes de violência e/ou tortura,

– pessoas com necessidade de cuidados médicos importantes que 

apenas possam ser tratadas caso sejam reinstaladas,

– pessoas que necessitem de reinstalação de emergência ou urgente 

por razões jurídicas e/ou de proteção da integridade física;
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c) prioridades específicas comuns de reinstalação da União para 2013 

enumeradas no Anexo da presente decisão.";

b) É aditado o seguinte número:

"3-A. Os Estados-Membros recebem um montante fixo de 4 000 EUR por cada 

pessoa reinstalada com base nas prioridades enumeradas no n.º 3.

Nos casos abaixo indicados o montante fixo é aumentado como se segue:

– 6 000 EUR por pessoa reinstalada, para os Estados-Membros que 

recebam pela primeira vez do Fundo o montante fixo de reinstalação;

– 5 000 EUR por pessoa reinstalada, para os Estados-Membros que já 

tenham recebido do Fundo o montante fixo de reinstalação uma vez no 

decurso dos anos anteriores de funcionamento do Fundo.";

c) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação:

"4. Caso um Estado-Membro reinstale uma pessoa com base em mais do que uma 

das prioridades de reinstalação da União enumeradas no n.º 3, recebe o 

montante fixo por essa pessoa uma única vez.";
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d) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação:

"6. Até 1 de maio de 2012, os Estados-Membros fornecem à Comissão uma 

estimativa do número de pessoas que reinstalarão no ano seguinte com base nas

prioridades enumeradas no n.º 3, incluindo uma repartição pelas diferentes 

categorias previstas no mesmo número. A Comissão comunica esta informação 

ao Comité a que se refere o artigo 52.º.";

e) É aditado o seguinte número:

"7. Os resultados e o impacto do incentivo financeiro para as ações de reinstalação 

baseadas nas prioridades enumeradas no n.º 3 são comunicados pelos Estados-

-Membros no relatório previsto no artigo 50.º, n.º 2, e pela Comissão no 

relatório previsto no n.º 3 do mesmo artigo.".

(2) Ao artigo 35.º é aditado o seguinte número:

"5. O montante fixo atribuído aos Estados-Membros por cada pessoa reinstalada é 

concedido sob a forma de uma prestação única por cada pessoa efetivamente 

reinstalada.".

(3) O texto constante do Anexo à presente decisão é aditado como Anexo à Decisão 

n.º 573/2007/CE.
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Artigo 2.º

A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia.

Artigo 3.º

Os destinatários da presente decisão são os Estados-Membros, em conformidade com os Tratados.

Feito em …,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO

"ANEXO

Lista das prioridades específicas comuns da União em matéria de reinstalação para 2013

1) Refugiados congoleses na região dos Grandes Lagos (Burundi, Malaui, Ruanda, Zâmbia);

2) Refugiados provenientes do Iraque, na Turquia, na Síria, no Líbano, na Jordânia;

3) Refugiados afegãos na Turquia, no Paquistão, no Irão;

4) Refugiados somalianos na Etiópia;

5) Refugiados birmaneses no Bangladeche, na Malásia e na Tailândia;

6) Refugiados eritreus no leste do Sudão.".
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ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: COREPER/CONSELHO
Assunto: Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 

Decisão n.º 573/2007/CE que cria o Fundo Europeu para os Refugiados para o 
período de 2008 a 2013 no âmbito do programa geral "Solidariedade e gestão dos 
fluxos migratórios" e que revoga a Decisão 2004/904/CE do Conselho 
[primeira leitura]
– Adoção
a) da posição do Conselho
b) da nota justificativa do Conselho
– Declarações
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 7 de março de 2012

Declaração da Comissão

A Comissão apoia o texto final, num espírito de compromisso e a fim de assegurar a adoção 

imediata da proposta; regista, todavia, que tal não prejudica o seu direito de iniciativa quanto à 

escolha das bases jurídicas, designadamente no que respeita à futura utilização do artigo 80.º 

do TFUE.
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Declaração do Conselho

O Conselho declara que a presente decisão não prejudica as negociações sobre o Quadro Financeiro 

Plurianual para 2014-2020 nem, por conseguinte, as negociações sobre a "proposta de regulamento 

do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo para o Asilo e a Migração" para o 

período 2014-2020 (COM(2011) 751), nomeadamente no que diz respeito à questão de saber se 

deverão ser estabelecidas, no regulamento relativo ao Fundo para o Asilo e a Migração 

para 2014-2020, prioridades específicas comuns em matéria de reinstalação, baseadas 

nomeadamente em critérios geográficos. 
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2009/0127 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia 

 
relativa à  

posição do Conselho sobre a adoção de uma proposta de decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a Decisão n.º 573/2007/CE que cria o Fundo Europeu 

para os Refugiados para o período de 2008 a 2013 no âmbito do programa geral 
Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios e que revoga a Decisão 2004/904/CE do 

Conselho («Programa conjunto de reinstalação da UE») 

1. CONTEXTO 

Data de transmissão da proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho 
[documento COM(2009) 456 final – 2009/0127 COD]: 

 

3 de setembro de 2009 

Data da posição do Parlamento Europeu em primeira leitura: 18 de maio de 2010 

Data de adoção da posição do Conselho 8 de março de 2012 

2. OBJETIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

A proposta da Comissão tem um duplo objetivo: por um lado, aumentar o número de 
refugiados que são reinstalados na União Europeia – tanto em números absolutos como em 
número de Estados-Membros com programas nacionais de reinstalação – e, por outro, enviar 
um sinal político claro quanto à importância atribuída pela UE à busca de soluções duradouras 
para os refugiados, em especial dos mais vulneráveis. Para o efeito, prevê-se a criação de um 
programa conjunto de reinstalação da UE, que deverá proporcionar uma abordagem mais bem 
coordenada a nível da UE em matéria de reinstalação.  

3. OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO DO CONSELHO 

A posição do Conselho resulta de um longo processo de negociação. Na sequência da posição 
adotada pelo Parlamento Europeu em primeira leitura (18 de maio de 2010), os colegisladores 
não conseguiram chegar a um acordo, devido à questão institucional da escolha do 
procedimento para o estabelecimento das prioridades anuais de reinstalação a nível europeu 
(atos delegados ou atos de execução). A proposta apresentada pela Presidência no final de 
dezembro de 2011 permitiu ultrapassar o impasse nas negociações. A proposta de 
compromisso assenta no facto de o Fundo Europeu para os Refugiados só vigorar até ao final 
de 2013, o que significa que as autorizações para 2012 serão as últimas ao abrigo do presente 
Fundo. Isto, por sua vez, implica que não é necessário um procedimento para a definição das 
prioridades anuais de reinstalação, visto que estas só serão definidas uma única vez antes do 
termo do Fundo atual. A solução encontrada consiste em integrar no anexo I da decisão as 
prioridades específicas em matéria de reinstalação da UE para 2013.  
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Na sequência da posição adotada pelo Parlamento Europeu em primeira leitura (18 de maio 
de 2010), os colegisladores chegaram finalmente a um acordo sobre o fundo da proposta 
quanto às questões pendentes no âmbito do trílogo realizado em 9 de fevereiro de 2012. 
O único ponto em aberto dizia respeito à base jurídica da proposta. 

Em 10 de fevereiro, a Presidente da Comissão LIBE enviou uma carta à Presidência do 
Conselho em que confirmava o acordo dos relatores e dos relatores-sombra quanto ao texto, 
apoiado pelo Conselho, e indicou que se este texto fosse formalmente transmitido ao 
Parlamento Europeu numa futura sessão plenária enquanto posição do Conselho em primeira 
leitura, recomendaria aos membros da Comissão LIBE e, posteriormente, à sessão plenária, 
que o aceitassem sem alterações. O Coreper reuniu-se em 15 de fevereiro para debater a base 
jurídica da proposta e, em 22 de fevereiro, confirmou o acordo quanto ao texto a apresentar ao 
Conselho para adoção. 

As principais diferenças entre a posição comum e a proposta inicial da Comissão são 
seguidamente indicadas. 

Estabelecimento das prioridades comuns da UE [artigo 1.º, n.º 1, alínea a)] 

A posição comum enumera as prioridades em matéria de reinstalação na própria decisão, 
contrariamente à proposta inicial da Comissão, segundo a qual as prioridades de reinstalação 
da UE seriam estabelecidas anualmente através do procedimento de comité. Uma vez que o 
atual Fundo Europeu para os Refugiados abrange o período até ao final de 2013, na prática a 
decisão estabelece as prioridades de reinstalação para apenas um ano. É, por conseguinte, 
compatível com a proposta da Comissão enumerar na decisão a lista das prioridades para 
aquele ano. O instrumento que cria um novo Fundo para o Asilo e a Migração para o período 
2014-2020 prevê um mecanismo para o estabelecimento das prioridades comuns da UE em 
matéria de reinstalação.  

Prioridades comuns da UE em matéria de reinstalação para 2013 [artigo 1.º, n.º 1, 
alínea a)] 

As prioridades comuns da UE em matéria de reinstalação para 2013, tal como estabelecidas 
na posição comum, abrangem três categorias prioritárias: pessoas vindas de um país ou região 
selecionados para a execução de um programa de proteção regional, 2) pessoas que pertencem 
a um grupo vulnerável específico e 3) refugiados de um país ou região específicos. 
As primeiras duas categorias revestem um caráter genérico e baseiam-se essencialmente nas 
categorias enunciadas no artigo 13.º, n.º 3, da Decisão 573/2007/CE que cria o Fundo 
Europeu para os Refugiados para o período de 2008 a 2013. Comparativamente com a 
Decisão n.º 573/2007/CE, a posição comum acrescenta um grupo vulnerável a essa lista: os 
sobreviventes de atos de violência e de tortura, bem como as pessoas que necessitem de uma 
reinstalação de emergência ou urgente por razões jurídicas ou de proteção da sua integridade 
física. 

É ainda referida uma terceira categoria de prioridades, designadamente um conjunto de 
prioridades comuns da UE para 2013 cuja lista figura no anexo da decisão. Essa lista foi 
estabelecida com base nos critérios de reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR) e das suas previsões anuais em matéria de reinstalação, tendo 
em conta os casos em que uma ação comum da UE poderia contribuir significativamente para 
dar resposta a necessidades de proteção. Este último aspeto está em consonância com a 
proposta da Comissão. 
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Montante fixo a receber por cada pessoa reinstalada [artigo 1.º, n.º 1, alínea b)]  

A posição comum altera a proposta da Comissão propondo um aumento do montante fixo a 
receber por cada pessoa reinstalada, de acordo com as prioridades que serão estabelecidas 
para o Fundo, pelos Estados-Membros que ainda não tenham recorrido ao Fundo para esse 
efeito. Enquanto o artigo 13.º, n. ° 3, da Decisão n.º 573/2007/CE, que cria o Fundo Europeu 
para os Refugiados para o período de 2008 a 2013, prevê que os Estados-Membros recebam 
um montante fixo de 4 000 EUR por cada pessoa reinstalada, em conformidade com as 
prioridades estabelecidas na decisão, a posição comum prevê um montante de 6 000 EUR por 
cada pessoa reinstalada para os Estados-Membros que recebam, pela primeira vez, o montante 
fixo do Fundo e um montante de 5 000 EUR para aqueles que tiverem recebido anteriormente 
o montante fixo do Fundo uma única vez. O objetivo desta alteração é incentivar os Estados-
Membros que ainda não o fizeram a lançarem programas de reinstalação. Esta iniciativa está, 
de um modo geral, em conformidade com o objetivo da Comissão de atingir um maior 
número de pessoas reinstaladas na UE e num maior número de Estados-Membros.  

Base jurídica da proposta 

A proposta apresentada pela Comissão em 2009 baseava-se inicialmente no artigo 63.º, n.º 2, 
alínea b), do TCE, mas a Comunicação Omnibus sobre as consequências da entrada em vigor 
do Tratado de Lisboa nos processos decisórios interinstitucionais em curso indicou como 
nova base jurídica os artigos 78.º e 80.º do TFUE (o segundo relativo à solidariedade no 
interior da UE). A referência ao artigo 80.º, juntamente com o artigo 78.º do TFUE, visava 
sublinhar que o objetivo das medidas propostas era assegurar uma «repartição equilibrada do 
esforço», como previsto no antigo artigo 63.º do Tratado CE. Contudo, o Conselho considera 
que a adaptação correta da base jurídica ao Tratado de Lisboa é assegurada pelo artigo 78.º, 
n.º 2, alínea g), do TFUE, e que artigo 80.º do TFUE não poderia constituir uma base jurídica, 
nem mesmo a título complementar. 

Em 13 de fevereiro, a Presidência dinamarquesa publicou um documento que previa duas 
opções, uma das quais consistia em inserir um considerando que fizesse referência ao artigo 
80.º do TFUE. Em 15 de fevereiro, o Coreper decidiu manter apenas o artigo 78.º, n.º 2, alínea 
g), do TFUE como base jurídica da proposta. Esta posição foi confirmada pelo Coreper em 22 
de fevereiro. O texto foi transmitido para adoção pelo Conselho em 8 de março.  

Embora não seja conforme com o previsto na Comunicação omnibus, a Comissão pode aceitar 
que a base jurídica seja limitada ao artigo 78,º, n.º 2, alínea g), do TFUE, na medida em que a 
não-inclusão do artigo 80 ° do TFUE, que não constitui, por si só, uma base jurídica, não afeta 
o fundo da proposta e é conforme aos quadros de correspondência do Tratado de Lisboa. 
Além disso, é coerente com as propostas recentemente apresentadas no âmbito do quadro 
financeiro plurianual (QFP) no domínio dos assuntos internos, que foram adotadas sem 
qualquer referência ao artigo 80.º do TFUE. O aditamento deste considerando pode receber o 
apoio da Comissão na medida em que sublinha a importância da solidariedade a nível do 
Sistema Europeu Comum de Asilo e faz referência explícita ao artigo 80.º do TFUE. 

4. DECLARAÇÃO DA COMISSÃO 

No âmbito das negociações sobre o considerando relativo ao artigo 80.º do TFUE e sobre o 
princípio da solidariedade, o Parlamento Europeu solicitou à Comissão que adotasse uma 
declaração sobre o direito de iniciativa que lhe é devido quanto à escolha das bases jurídicas 
no futuro. 
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A Comissão aceitou esse pedido. O texto da declaração é o seguinte: 

 

 
 

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO 
 

Num espírito de compromisso e a fim de assegurar a adoção imediata da proposta, a 
Comissão apoia o texto final; observa, no entanto, que tal não prejudica o seu direito de 
iniciativa quanto à escolha das bases jurídicas, em especial, a utilização futura do artigo 80.º 
do TFUE.  
 

5. CONCLUSÃO 

A posição comum satisfaz os objetivos iniciais da Comissão de assegurar um maior número 
de reinstalações de refugiados na União Europeia, tanto através do aumento do número de 
refugiados reinstalados como do número dos Estados-Membros com programas nacionais de 
reinstalação em curso. É assim possível assegurar uma gestão mais estratégica da reinstalação 
na UE. O texto da posição do Conselho é pois conforme, em grande medida, com a proposta 
da Comissão, merecendo a sua aprovação. 
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