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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Apoia firmemente o objectivo de estabelecer uma estratégia coerente no domínio da 
dimensão externa do Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça, como parte 
integrante da política de relações externas da UE, como solicitado na Comunicação da 
Comissão e no subsequente documento do Conselho "Estratégia para a Dimensão Externa 
da JAI: liberdade, segurança e justiça à escala mundial"; salienta que cumpre que qualquer 
medida de execução no quadro desta estratégia tenha em conta a situação económica e 
social específica das regiões ou países terceiros implicados, votando particular atenção ao 
desenvolvimento dos valores democráticos e ao respeito pelos direitos humanos, 
propugnado embora, em simultâneo, os princípios que regem a União Europeia;

2. Considera esta estratégia um passo importante no sentido da criação de um espaço interno 
de liberdade, de segurança e de justiça, mediante a criação de um ambiente externo seguro 
e o fomento das relações externas da União Europeia, promovendo o primado do direito, 
os valores democráticos, o respeito pelos direitos humanos e instituições sólidas;

3. Assinala, no entanto, que, para alcançar os objectivos desta estratégia, é necessário lograr 
uma melhor coordenação entre as áreas e actores políticos relevantes, tanto a nível da 
União Europeia, como a nível nacional; 

4. Assinala ser necessário um maior empenho do Parlamento Europeu para garantir a 
coerência das suas actividades no âmbito das relações externas, que envolvem um amplo 
leque de actores operantes em políticas que se sobrepõem; reconhece o elevado risco de 
fragmentação mercê da criação de novos organismos independentes, e entende  que tal 
poderia comprometer a credibilidade de toda a instituição; exorta, por conseguinte, à 
integração das actividades em matéria de direitos humanos, governação democrática e 
primado do direito, por um lado, e numa estratégia de segurança mais ampla, por outro 
lado, mantendo o papel de liderança da comissão competente na área das relações 
externas; observa igualmente ser necessária uma melhor coordenação de todos os actores 
responsáveis em matéria de liberdade, segurança e justiça;

5. Assinala que a credibilidade da política externa da UE na promoção dos valores 
democráticos, dos direitos humanos e do primado do direito nos países terceiros depende, 
em grande medida, do desenvolvimento equilibrado das dimensões interna e externa da 
política de justiça e assuntos internos da União Europeia; apela à clarificação do âmbito e 
dos objectivos da dimensão externa do Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça;

6. Congratula-se com as medidas tomadas no sentido da melhoria da coerência na 
cooperação civil-militar integrada da PESD, em particular no domínio da gestão de crises; 
exorta, porém, a uma maior coordenação cruzada e a que sejam evitadas duplicações entre 
os vários instrumentos (PESC/PESD, JAI, Comunidade) a nível das políticas que se 
sobrepõem; salienta que cumpre que a eficácia dessa coordenação seja sujeita a constante 
análise por parte do Parlamento Europeu;
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7. Salienta que convém que o processo de planeamento das operações PESD tenha em conta 
diversas medidas de acompanhamento ou de seguimento previstas por instrumentos 
comunitários nos domínios do primado do direito, do tráfico de armas e estupefacientes,  
da prevenção e da luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada e a estabilização 
pós-conflito, em particular no respeitante ao Instrumento de Estabilidade e ao ENPI;

8. Considera que a coerência entre pilares poderia ser melhorada pela entrada em vigor do 
Tratado Constitucional, em particular pela criação do cargo de Ministro Europeu dos 
Negócios Estrangeiros e a criação de um serviço diplomático externo;

9. Entende ser chegado o momento de superar os obstáculos a uma mais profunda 
cooperação transatlântica na dimensão mais ampla da liberdade e segurança, por exemplo 
nos domínios da luta contra o trafico de estupefacientes, a criminalidade organizada e o 
terrorismo, tendo, sobretudo, em vista as futuras operações civis PESD no Kosovo e no 
Afeganistão;

10. Insta o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que o respeito pelos 
direitos humanos fundamentais e pelos direitos jurídicos ocupe uma posição central na 
política externa da UE em matéria de liberdade, segurança e justiça; insiste em que estes 
direitos devem ser parte integrante de qualquer instrumento, programa ou medida 
operacional em matéria de luta contra o terrorismo, criminalidade organizada, migração, 
asilo e gestão das fronteiras;

11. Exorta a Comissão a incluir nos seus diálogos  com países terceiros no âmbito da 
cooperação para a liberdade, segurança e justiça, dados das organizações internacionais de 
direitos humanos e das decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre 
violações dos direitos humanos, e a fomentar, assim, ainda mais o primado do direito, a 
boa governação, a democracia e o respeito pelos direitos humanos na cooperação em 
curso com regiões e países terceiros;

12. Exorta a Comissão e o Conselho a ponderarem a introdução de um requisito segundo o 
qual cumpre fazer acompanhar todas as iniciativas ou documentos de política externa no 
domínio da liberdade, segurança e justiça de um relatório sobre o respeito dos direitos 
humanos, que deverá ser regularmente actualizado e apresentado ao Parlamento Europeu; 
recomenda, em particular, que o Conselho inclua em cada documento operacional uma 
secção sobre a situação dos direitos humanos no país terceiro em causa;

13. Recomenda à Comissão, aos Estados-Membros e ao Conselho que considerem a 
possibilidade de complementar as actividades financiadas no domínio da liberdade, 
segurança e justiça com regiões e países terceiros com um financiamento específico 
destinado a projectos no domínio da salvaguarda e respeito dos direitos humanos;

14. Assinala que a questão da imigração ilegal constitui parte integrante do debate global 
sobre as implicações da migração nas políticas demográficas e de emprego; salienta, 
ainda, que as actividades da EU que têm como objectivo melhorar a capacidade dos países 
terceiros na gestão dos fluxos migratórios e das suas fronteiras devem ser levadas a efeito 
no âmbito de uma agenda humanitária, que promova o equilíbrio entre uma política de 
desenvolvimento eficaz e a atenuação dos factores subjacentes ao abandono dos países de 
origem;
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15. Receia que os acordos de readmissão assinados em nome da UE não excluam de forma 
explícita os requerentes de asilo do âmbito desses acordos, e que estes possam, por 
conseguinte, implicar a readmissão de requerentes de asilo, cujas pedidos não tenham sido 
ainda apreciados quanto ao mérito, ou cujos requerimentos tenham sido rejeitados ou 
considerados improcedentes nos termos da aplicação do princípio do "país terceiro 
seguro"; solicita salvaguardas que assegurem aos requerentes de asilo acesso a um 
procedimento de asilo equitativo e eficaz que respeite, entre outros aspectos, o princípio 
da não-repulsão;

16. Salienta o carácter multifacetado das respostas de que a União Europeia dispõe no quadro 
da sua acção externa de luta contra o terrorismo e realça a necessidade de utilizar, de 
modo coerente, todos os meios disponíveis, que, solicitados e apoiados pelas Nações 
Unidas, se inscrevam numa estratégia multilateral; apela à reabertura do debate sobre uma 
definição comum de terrorismo e as suas raízes, a nível das Nações Unidas;

17. Reitera a sua proposta no sentido de conferir coerência e eficácia acrescidas à política 
antiterrorista da União nas suas relações com países terceiros, nomeadamente mediante a 
intensificação do diálogo com os grandes parceiros da União, no respeito dos direitos 
humanos universais, o reforço da cooperação com as organizações internacionais e 
regionais que desempenham um papel crucial na manutenção da paz e da segurança 
mundiais e a rigorosa aplicação da cláusula relativa à luta contra o terrorismo nos acordos 
com países terceiros, sem contrariar o espírito da cláusula dos direitos humanos;

18. Assinala a grande variedade das problemáticas abrangidas pela cooperação policial e 
judiciária em matéria penal com países terceiros; salienta que, no respeitante às 
prioridades estabelecidas, embora o desenvolvimento da capacidade institucional e da 
cooperação operacional seja importante, as actividades da UE nestes domínios devem ser 
levadas a efeito em termos das normas universalmente vigentes em matéria de direitos 
humanos.
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