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Introdução 

O objetivo do presente documento de trabalho é descrever o contexto que precede as 

deliberações da relatora sobre a proposta da Comissão de alterar o Código das Fronteiras 

Schengen1 no que se refere às normas aplicáveis à reintrodução temporária do controlo nas 

fronteiras internas e, tendo em vista a elaboração do projeto de relatório, apresentar – para 

debate – alguns pontos de vista iniciais. 

Contexto 

Em 27 de setembro de 2017, a Comissão Europeia propôs uma alteração do Código das 

Fronteiras Schengen destinada a permitir aos Estados-Membros reintroduzir o controlo nas 

fronteiras internas em caso de ameaça grave à ordem pública ou à segurança interna de um 

Estado-Membro, por um período máximo, eventualmente, de cinco anos. As normas 

atualmente em vigor permitem aos Estados-Membros reintroduzir o controlo nas fronteiras 

internas por um período de seis meses ou, em casos excecionais, por um período máximo de 

dois anos. A Comissão propôs, além do prolongamento dos prazos, garantias processuais 

adicionais, nomeadamente sob a forma de avaliações dos riscos, destinadas a garantir que a 

reintrodução do referido controlo nas fronteiras internas é uma medida de último recurso. 

Na exposição de motivos da sua proposta, a Comissão alega que, desde setembro de 2015, 

«[os] movimentos secundários de migrantes em situação irregular e [o] maior número de 

ameaças terroristas transnacionais [...] obrigaram alguns Estados-Membros a prolongar o 

controlo temporário por diversas vezes, por vezes mesmo até ao esgotamento dos prazos em 

vigor». Por conseguinte, transparece a ideia de que esta proposta da Comissão foi criada para 

legalizar práticas existentes dos Estados-Membros que já não estão em consonância com as 

disposições vigentes do Código das Fronteiras Schengen. 

Tal como recordado no considerando 23 do Código das Fronteiras Schengen em vigor, o atual 

quadro normativo consolidado do acervo de Schengen funciona com base na presunção de 

que «a reintrodução do controlo nas fronteiras internas deverá constituir uma medida de 

caráter excecional, devendo ser prevista apenas em último recurso, com um alcance e uma 

duração estritamente limitados, e basear-se em critérios objetivos e numa avaliação da sua 

necessidade que deverá ser controlada a nível da União.» 

Importa também salientar que os Estados-Membros que mantêm atualmente controlos na 

totalidade ou em parte das suas fronteiras internas justificaram as suas decisões 

principalmente com base no risco de movimentos secundários na sequência dos movimentos 

transfronteiriços irregulares desde 2015. No âmbito do Pacote «Governação Schengen» 

de 2013, os colegisladores da UE concordaram que «[a] migração e a passagem das 

fronteiras externas por um grande número de nacionais de países terceiros não deverá, por si 

só, ser considerada uma ameaça para a ordem pública ou para a segurança interna»2.  

                                                 
1  Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, 

que estabelece o código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código 

das Fronteiras Schengen). 
2  Considerando 5 do Regulamento (UE) n.º 1051/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 22 de outubro de 2013, que altera o Regulamento (CE) n.º 562/2006 para estabelecer regras comuns 

sobre a reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas em circunstâncias excecionais. 
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Opiniões da relatora 

Existem, sem dúvida, motivos fortes para considerar que a migração irregular para a União –

 e os efeitos de dominó no espaço Schengen sem controlos nas fronteiras internas – é o 

resultado do fracasso do Sistema Europeu Comum de Asilo na resposta a quem procura 

proteção internacional e da incapacidade de reformar esse sistema.  

A prática atual de alguns Estados-Membros de manter o controlo nas suas fronteiras internas 

pode, na opinião da relatora, ser desproporcionada, injustificada e negligente e mesmo 

constituir um abuso. 

A relatora lamenta que não tenha sido realizada qualquer avaliação de impacto para 

acompanhar as propostas de alteração do Código das Fronteiras Schengen que estão 

atualmente a ser examinadas. Legislar melhor implica também que as propostas legislativas 

sejam precedidas de uma avaliação de impacto e, atendendo às dificuldades sentidas no 

cumprimento das normas em vigor, tal avaliação teria sido muito pertinente para esta 

proposta. 

Por conseguinte, a relatora rejeita veementemente as tentativas da Comissão de legalizar a 

prática atualmente ilegal dos Estados-Membros no que diz respeito ao controlo nas fronteiras 

internas e refletirá isso mesmo no projeto de relatório. A relatora considera que o principal 

objetivo de quaisquer alterações ao Código das Fronteiras Schengen, no que diz respeito às 

normas sobre a reintrodução do controlo nas fronteiras internas, deve ser a clarificação do 

quadro jurídico. As alterações devem assegurar que o recurso a controlos nas fronteiras 

internas é uma resposta a necessidades reais e é proporcionado e limitado no tempo, 

garantindo simultaneamente aos Estados-Membros a flexibilidade de que necessitam para 

fazer face a ameaças reais. As novas normas não devem proporcionar incentivos à introdução 

de controlos nas fronteiras internas sem uma necessidade clara e objetiva, nem por períodos 

mais longos do que o necessário. 

A relatora gostaria de clarificar e simplificar o quadro jurídico e as normas aplicáveis a fim de 

garantir uma maior transparência e tornar mais evidentes possíveis utilizações abusivas dessas 

normas. A este respeito, a existência de normas transparentes deverá permitir à Comissão 

exercer melhor os seus poderes enquanto «guardiã dos Tratados», em especial ao ponderar a 

instauração de eventuais processos por infração contra Estados-Membros que não cumpram 

as suas obrigações. 

Alterações propostas 

A estrutura atual do capítulo II do Código das Fronteiras Schengen não permite uma leitura 

simples das normas aplicáveis. Por conseguinte, a relatora recomenda uma reavaliação da 

forma atual a fim de garantir coerência, clareza e uma melhor aplicação das normas na 

prática. 

Ao contrário do que sucede atualmente, a estrutura dos artigos deve seguir uma determinada 

base racional de partes completas e separadas com componentes lógicos. O conteúdo concreto 

do artigo 25.º deve ser mais consentâneo com o título «quadro geral» e deve estabelecer os 

principais princípios horizontais que regem a reintrodução temporária do controlo nas 

fronteiras internas para acontecimentos previsíveis. Não deve definir parte do procedimento a 

seguir. 
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Para assegurar maior clareza, é igualmente importante estabelecer uma distinção, em termos 

substantivos e de procedimento, entre as normas aplicáveis aos controlos nas fronteiras 

internas reintroduzidos por razões que exijam ação imediata (regidas pelo artigo 28.º) e em 

circunstâncias que coloquem em risco o funcionamento global do espaço sem controlos nas 

fronteiras internas (regidas pelo artigo 29.º). 

O conteúdo do artigo 26.º, que estabelece critérios para a avaliação da reintrodução 

temporária do controlo nas fronteiras internas, deve ser adequadamente alargado, a fim de 

obrigar os Estados-Membros a demonstrar que a reintrodução do controlo nas fronteiras é, de 

facto, uma medida de último recurso. 

Devem seguir-se os artigos que regem os procedimentos para a introdução temporária de 

controlos nas fronteiras para acontecimentos previsíveis, estabelecendo normas e garantias 

específicas para a introdução inicial de controlos e respetivos prolongamentos. 

Nesse espírito, o artigo 27.º deve prever o procedimento de reintrodução inicial do controlo 

nas fronteiras até dois meses, com a possibilidade de um prolongamento até quatro meses. O 

artigo 27.º-A deve definir o procedimento e garantias adicionais para o prolongamento 

adicional do controlo nas fronteiras por um período máximo de seis meses. A relatora 

considera que o período máximo total de controlos nas fronteiras para acontecimentos 

previsíveis ao abrigo de ambos os artigos não deve exceder um ano. 

Na opinião da relatora, o prolongamento dos períodos para a reintrodução do controlo nas 

fronteiras internas – tal como proposto pela Comissão – não incentivaria os Estados-Membros 

a limitar as medidas previstas ao estritamente necessário e proporcional à ameaça. 

Além disso, a relatora é a favor da introdução de uma escala móvel de obrigações com 

garantias processuais adicionais sempre que os controlos nas fronteiras forem prolongados. 

Os requisitos para o primeiro prolongamento para além dos dois meses iniciais devem 

incluir – analogamente ao que propõe a Comissão – uma obrigação de os Estados-Membros 

apresentarem uma avaliação pormenorizada dos riscos e o reforço da participação dos 

Estados-Membros afetados pela eventual reintrodução do controlo nas fronteiras internas.  

Para o prolongamento subsequente dos controlos nas fronteiras para além de seis meses, não 

deve ser permitido qualquer prolongamento sem um procedimento formal do Conselho que 

«autorize» a prorrogação. A relatora considera que o prolongamento do controlo nas 

fronteiras internas pode ter fortes repercussões no direito à livre circulação consagrado nos 

Tratados, pelo que a UE tem um interesse superior em participar em qualquer «limitação» 

desse direito imposta por um Estado-Membro. Além disso, a Comissão deve poder realizar 

controlos sem aviso prévio, a fim de verificar a aplicação das normas na prática, em especial 

nos casos de prolongamento do controlo por períodos mais longos. 

Deve deixar de existir a possibilidade de interpretações erradas do regulamento no que diz 

respeito ao facto de o procedimento estabelecido nos termos do artigo 29.º se aplicar em 

circunstâncias muito específicas, que são claramente distintas dos motivos contemplados nos 

artigos 25.º, 27.º e 28.º. Por conseguinte, não deve ser possível invocar os artigos 25.º, 27.º e 

28.º para prolongar arbitrariamente o controlo nas fronteiras reintroduzido ao abrigo do 

artigo 29.º assim que se esgotarem todas as possibilidades previstas neste último. 
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Para efeitos de transparência e de responsabilização, o público deve estar mais consciente do 

que está a acontecer. Respeitando simultaneamente os requisitos de confidencialidade 

associados à ordem pública ou à segurança interna, devem ser proporcionadas mais 

oportunidades para a realização de debates abertos, a nível nacional ou europeu, sobre as 

implicações do controlo nas fronteiras internas no espaço Schengen. Estas considerações 

estão diretamente ligadas à análise do papel que o Parlamento Europeu pode desempenhar no 

processo.  

A relatora considera igualmente que é altamente desejável melhorar as informações 

disponibilizadas ao Parlamento Europeu, bem como a sua participação, nomeadamente 

assegurando que o Parlamento Europeu recebe todos os documentos pertinentes para o 

controlo democrático das decisões com impacto no espaço sem controlos nas fronteiras 

internas. 

O Parlamento deve, sempre que possível, ser associado ao procedimento, inclusivamente 

através de consultas, para o qual pode ser autorizado a nomear um observador. A este 

respeito, o Parlamento poderia igualmente recorrer a audições e/ou a um diálogo estruturado 

com as instituições da UE e os Estados-Membros em causa para atingir esse objetivo. 


