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Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

12.6.2007

Exm.º Senhor
Deputado Jean-Marie Cavada
Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de decisão do Conselho relativa à 
assinatura de um Protocolo entre a Comunidade Europeia, a Confederação 
Suíça e o Principado do Liechtenstein relativo à adesão do Principado do 
Liechtenstein ao Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça 
relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado responsável 
pela análise de um pedido de asilo apresentado num Estado-Membro ou na 
Suíça (COM(2006)0754 – 2006/0252(CNS))

Senhor Presidente,

Por carta de 21 de Março de 2007, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, nos 
termos do disposto no nº 2 do artigo 35º do Regimento, que esta analisasse a validade e a 
pertinência da base jurídica da proposta da Comissão referida em epígrafe.

A comissão procedeu à análise da questão supramencionada na sua reunião de 11 de Junho de 
2007.

Na carta é salientado que, em 13 de Outubro de 2007, o Parlamento aprovou a conclusão de 
um Acordo com a Suíça relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado 
responsável pelo exame de um pedido de asilo apresentado num Estado-Membro ou na Suíça, 
tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, que considerou o nº 3, 
segundo parágrafo, do artigo 300º do Tratado CE como sendo a base jurídica adequada.

Quanto à proposta em apreço, refere-se à conclusão de um Protocolo anexo ao Acordo com a 
Suíça a fim de permitir a adesão ao mesmo do Principado do Liechtenstein.
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A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos observa que a adesão 
do Liechtenstein está contemplada no Acordo principal, nomeadamente no artigo 16º do 
Acordo de Schengen com a Suíça.

A comissão acrescenta que se coloca novamente a questão relativa ao parecer favorável do 
Parlamento, pelo facto de o Protocolo alarga os Comités Mistos, ao incluir o Liechtenstein 
como Parte Contratante. Isto é reforçado pelo facto de os Comités desempenharem um papel 
no processo de tomada de decisão, no que diz respeito ao Protocolo.

A comissão chama a atenção da Comissão dos Assuntos Jurídicos para o facto de se poderem 
aplicar à conclusão do Protocolo os mesmos argumentos em apoio da adopção do nº 3, 
segundo parágrafo, do artigo 300º do Tratado CE como base jurídica adequada, em lugar do 
nº 3, primeiro parágrafo (consulta), do artigo 300º do Tratado CE, da mesma forma que o 
Parlamento sustentou a sua aplicação em relação à conclusão do Acordo principal com a 
Suíça.

Disposições pertinentes do Tratado UE

Nº 3 do artigo 300º

3. O Conselho celebra os acordos após consulta ao Parlamento Europeu, excepto nos casos
previstos no nº 3 do artigo 133º, inclusivamente quando o acordo seja relativo a um domínio 
para o qual se exija o procedimento previsto no artigo 251º ou no artigo 252º para a adopção 
de normas internas. O Parlamento Europeu dá o seu parecer num prazo que o Conselho pode 
fixar em função da urgência da questão. Na falta de parecer nesse prazo, o Conselho pode 
deliberar.

Em derrogação do disposto no parágrafo anterior, são celebrados após parecer favorável do
Parlamento Europeu os acordos a que se refere o artigo 310º, bem como os demais acordos 
que criem um quadro institucional específico mediante a organização de processos de 
cooperação, os acordos com consequências orçamentais significativas para a Comunidade e 
os acordos que impliquem a alteração de um acto adoptado segundo o procedimento previsto 
no artigo 251º.

Avaliação

A questão que deve ser clarificada consiste em determinar se o acordo em causa cria um 
quadro institucional específico mediante a organização de processos de cooperação.

Antes de tudo, há que destacar que, segundo jurisprudência assente do Tribunal de Justiça1, a 
escolha da base jurídica de um acto comunitário deve assentar em elementos objectivos 
susceptíveis de fiscalização jurisdicional, entre os quais figuram, designadamente, a finalidade 
e o conteúdo do acto proposto.

A proposta refere-se especificamente à assinatura de um Protocolo sobre a adesão do 

                                               
1 Ver proc. C-338/01 Comissão c/ Conselho [2004] Col. I-7829, nº 54; proc. C-211/01 Comissão c/ Conselho 
[2003] Col. I-8913, nº 38 e proc. C-62/88 Grécia c/ Conselho [1990] Col. I-1527, nº 62.
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Liechtenstein a um Acordo concluído com a Confederação Suíça.

Considerando que o Tribunal de Justiça deve ainda interpretar o conceito de "quadro 
institucional específico" na acepção do disposto no nº 3, segundo parágrafo, do artigo 300º, a 
Comissão dos Assuntos Jurídicos sustentou que para o Acordo principal foi necessário o 
parecer favorável do Parlamento, nos termos do nº 3, segundo parágrafo, do artigo 300º, pelo 
facto de criar claramente um "quadro institucional específico" (os Comités Mistos previstos 
pressupõem a criação de uma estrutura organizativa dotada do poder de tomar decisões 
vinculativas para as Partes Contratantes, em particular no que respeita à manutenção do 
Acordo e à resolução de litígios).

Cabe notar também que os protocolos são geralmente concluídos com a mesma base jurídica 
que os acordos principais.

Por fim, uma vez concluído o Protocolo, o próprio quadro institucional será formalmente 
modificado, já que os Comités Mistos serão ampliados com a inclusão de novos Membros, a 
saber, os representantes do Liechtenstein. Assim sendo, considera-se que as propostas de 
decisão do Conselho têm por objectivo alterar o "quadro institucional específico" previsto no 
Acordo principal e que, por esse motivo, deveria ser feita referência ao nº 3, segundo 
parágrafo, do artigo 300º do Tratado CE.

Conclusão

Tendo em conta o exposto, considera-se que as propostas de decisão do Conselho têm por 
objectivo alterar o "quadro institucional específico" estabelecido no Acordo principal, do qual 
o Protocolo proposto faz parte integrante.

Na sua reunião de 11 de Junho de 2007, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 
unanimidade1, recomendar uma alteração da base jurídica, que deve passar a referir-se ao nº 3, 
segundo parágrafo, do artigo 300º do Tratado CE, que requer um parecer favorável do 
Parlamento e não uma simples consulta.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Giuseppe Gargani

                                               
1 Encontravam-se presentes no momento da votação Cristian Dumitrescu (presidente em exercício), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (vice-presidente), Manuel Medina Ortega (relator de parecer), Carlo Casini, Janelly 
Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka.
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