
1082399.PT PE 485.322 

Pergunta com pedido de resposta oral O-000161/2015 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume, Edouard Martin, Guillaume Balas, 

Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Emmanuel Maurel, Isabella De Monte, Georgi 

Pirinski, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Louis-Joseph Manscour, Tonino 

Picula, Gilles Pargneaux, Hugues Bayet, Vincent Peillon, István Ujhelyi, Lucy Anderson, 

Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Virginie Rozière, Ana Gomes, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Siôn Simon, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Kashetu Kyenge, Claude Moraes, 

Maria Arena, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Iliana Iotova, Luigi 

Morgano, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Gabriele Preuß, Vilija Blinkevičiūtė, Karoline 

Graswander-Hainz 

Assunto: Medidas para melhorar a segurança ferroviária na Europa 

Recentemente, a Europa tem enfrentado vários ataques terroristas ou tentativas de ataques em 
diversos Estados-Membros. Em 29 de agosto de 2015, os ministros da Alemanha, Itália, Espanha, 
Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos, Reino Unido e Suíça, os comissários europeus dos Transportes 
e dos Assuntos Internos e o Coordenador da Luta Antiterrorista da UE reuniram-se para discutir 
possíveis iniciativas destinadas a reforçar e aumentar a segurança ferroviária: equipas de polícia 
multinacionais para garantir a segurança a bordo, inspeção visual e controlo de bagagens, 
generalização dos bilhetes nominativos nos comboios internacionais, uso sistemático da 
videovigilância, etc. Não obstante, até à data, ainda não foram adotadas quaisquer medidas 
concretas a nível europeu. 

Entretanto, as autoridades francesas decidiram aplicar várias medidas para responder à necessidade 
urgente de mais segurança nos comboios Thalys, demonstrando assim que tais medidas são 
exequíveis: a instalação de detetores de metais, o reforço dos poderes dos agentes de segurança da 
SNCF (SUGE) e controlos de identidade aleatórios. Estas medidas são apenas um ponto de partida e 
não podem ser inteiramente eficazes se não forem implementadas a nível transnacional. 

Por agora, em matéria de segurança ferroviária, a Comissão tem em conta o vandalismo e a 
criminalidade em geral. Quando tenciona a Comissão introduzir um pacote abrangente de medidas de 
segurança que tenham igualmente em conta as ameaças terroristas? 

Uma vez que os transportes são, por natureza, um fenómeno internacional, é essencial garantir uma 
abordagem coordenada da UE em relação às normas de segurança. Além disso, é importante 
aproveitar plenamente o potencial dos instrumentos existentes, como a rede europeia de polícia 
ferroviária (RAILPOL), de extrema utilidade. De que forma pode o trabalho desenvolvido pela 
RAILPOL constituir a base de uma abordagem europeia comum em matéria de segurança? Ao que 
parece, o grupo de peritos sobre segurança dos transportes terrestres (LANDSEC) não é tão eficaz 
quanto poderia ser: está a Comissão disposta a tomar medidas adequadas para que este grupo de 
peritos se reúna com mais frequência e foque a sua atenção na segurança ferroviária? De que modo 
tenciona a Comissão elaborar e aplicar normas harmonizadas em matéria de segurança ferroviária na 
UE? Neste contexto, pondera a Comissão a hipótese de criar uma agência especializada? 
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