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1 Doc. 15446/05, ver também a Comunicação da Comissão Uma Estratégia em relação à dimensão externa do 
espaço de liberdade, de segurança e de Justiça, COM (2005)491.

A importância da dimensão externa do espaço de liberdade, de segurança e de justiça (ELSJ) 
aumenta à medida que o espaço interno de liberdade, de segurança e de justiça toma forma, 
desenvolvido, nomeadamente, pelos Conselhos Europeus de Tampere e de Haia, e como 
reacção à pressão externa dos ataques terroristas e ao incremento da imigração ilegal e do 
tráfico de seres humanos. 

Neste contexto, tornou-se necessária a aprovação e a aplicação de uma estratégia, a fim de 
clarificar os objectivos da União Europeia no que respeita à acção externa neste domínio. Em 
Dezembro de 2005, o Conselho Europeu apoiou uma "Estratégia para a dimensão externa do 
JAI: liberdade, segurança e justiça à escala mundial"1. 

O espaço interno de liberdade, de segurança e de justiça só poderá conseguir-se através de 
uma estreita cooperação com países terceiros, dado o carácter internacional intrínseco de 
questões como a migração, o terrorismo ou o crime organizado e grave que ameaçam a 
segurança dos cidadãos dentro da UE, e a UE não deveria estar tão segura de si.

Estas políticas só se desenvolverão de forma legítima se o Parlamento Europeu,
representante democrático dos cidadãos, puder desempenhar o seu papel plenamente, em 
conformidade com o nº 1 do artigo 6º do TUE.

Nestas políticas específicas, na ausência de uma consulta adequada do Parlamento por parte da 
Presidência sobre os principais aspectos e as opções fundamentais da política externa e de 
segurança comum, conforme previsto no artigo 21º do TUE, o Parlamento toma a iniciativa de 
exprimir os seus pontos de vista através do presente relatório de iniciativa. 

O relator deseja que o projecto de relatório de iniciativa da Comissão das Liberdades Cívicas, 
da Justiça e dos Assuntos Internos dirija uma recomendação ao Conselho Europeu de 
Junho de 2007.

Em primeiro lugar, o relator solicita uma clarificação das actividades da UE no que respeita à
dimensão externa do ELSJ. É necessário racionalizar o trabalho das instituições e dos 
instrumentos da UE para evitar a duplicação de tarefas e para garantir uma melhor cooperação 
e coordenação neste domínio. Além disso, é também fundamental que haja uma melhor 
coordenação entre as actividades nos domínios da liberdade, da segurança e da justiça, da 
política de segurança e de defesa europeia e da política externa e de segurança comum. 

O relator mantém o seu apelo à prossecução do processo constitucional europeu, solicitando 
simultaneamente a activação da cláusula "passarela" do artigo 42º do TUE, que levaria a uma 
maior eficácia. Considera, portanto, lamentável que o Conselho de Tampere não tenha sido 
capaz de chegar a um acordo nesta matéria.

O presente documento de trabalho apresenta alguns dos principais temas relacionados com o 
ELSJ que serão desenvolvidos no projecto de relatório, de acordo com as prioridades do 
Parlamento e da Presidência.
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No presente documento faz-se um balanço do seguinte:

1) Programa de trabalho sobre a Multipresidência das Relações Externas da JAI2,
2) Trabalho até hoje realizado sobre os documentos orientados para a acção previstos na 

estratégia,
3) Conclusões e objectivos definidos pelos sucessivos Conselhos Europeus, entre os quais 

o de Dezembro de 2006,
Relatórios de avaliação complementares, elaborados em finais de 2006 pelo 1)
secretariado da Comissão e do Conselho sobre a aplicação da estratégia.

I. DIREITOS FUNDAMENTAIS

O respeito dos direitos fundamentais constitui uma condição-chave para se proceder à adopção 
de qualquer estratégia no domínio externo. 

A dimensão externa do ELSJ deveria contribuir para uma maior consolidação da protecção dos 
direitos fundamentais na União Europeia e para o desenvolvimento de uma cooperação 
profícua e complementar entre a União Europeia, o Conselho para os Direitos Humanos das 
Nações Unidas, o Conselho da Europa e todos os organismos pertinentes que operam neste 
domínio.

O respeito dos direitos fundamentais e dos compromissos internacionais dos Estados-
Membros, nomeadamente aceites no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, deveria estar no cerne de todas as relações com países terceiros.

Dado que mesmo as políticas da UE devem ser avaliadas à luz da sua conformidade com os 
direitos fundamentais, a Agência dos Direitos fundamentais deve ser independente, 
responsável e eficaz. Em primeiro lugar, deve centrar a sua atenção nos Estados-Membros da 
União Europeia, mas sem excluir a possibilidade de abordar questões relacionadas com países 
terceiros, se tal se revelar necessário para a aplicação das políticas internas da UE. Deverá ter-
se em conta o trabalho do Conselho da Europa e da OCDE para evitar uma duplicação de 
tarefas. A cooperação com estes organismos deverá ser forçada para se conseguir uma maior 
coerência e complementaridade.

Tendo em conta todos estes elementos, o Parlamento deveria melhorar a sua forma de ter em 
conta a aplicação dos direitos fundamentais fora da UE, conforme se indica nos trabalhos 
precedentes da comissão AFET neste domínio. 

Deveria igualmente prestar-se uma atenção especial à avaliação do impacto sobre os direitos 
fundamentais, conforme indicado no relatório Voggenhuber sobre o respeito da Carta dos 
Direitos Fundamentais nas propostas legislativas da Comissão: metodologia para um controlo 
sistemático e rigoroso.
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II. FRONTEIRAS EXTERNAS E VISTOS
Uma gestão integrada e eficaz das fronteiras externas é fundamental para lutar contra 
ameaças como o terrorismo e o crime organizado. A gestão das fronteiras constitui uma 
prioridade da Política Europeia de Vizinhança, em cujo âmbito se desenvolvem os planos de 
acção que permitem criar um clima de cooperação na luta contra o terrorismo, o crime 
organizado e o tráfico de drogas.

A utilização de equipamento de alta tecnologia e de sistemas biométricos no controlo das 
fronteiras ainda implica alguns problemas jurídicos (especialmente no que respeita à
privacidade), que devem ser resolvidos.

A emissão de vistos (VIS, alteração das instruções consulares comuns) também coloca a 
questão da utilização de dados biométricos, que deveriam ser sujeitos a controlos rigorosos.

Acordo com a Rússia sobre a emissão de vistos:

Em 2006, foi assinado um acordo com a Rússia, que deu lugar a uma certa polémica sobre a 
verdadeira reciprocidade na emissão de vistos, uma vez que continua a ser complicado viajar 
para este país. Além disso, não deveria ser emitido qualquer visto que não esteja de acordo 
com as regras da democracia e do Estado de direito (ausência da habitual cláusula recíproca 
sobre os direitos humanos e a democracia).

III. TERRORISMO

A política antiterrorista da UE deveria respeitar plenamente os princípios da legitimidade, da 
proporcionalidade e da eficácia. Além disso, a protecção do indivíduo e da liberdade deveria 
constituir o elemento central de qualquer medida de segurança actualmente em fase de 
desenvolvimento.

Tal como sucedeu nos Estados Unidos com a Lei Patriótica, seis anos após os atentados de 11 
de Setembro, poderia prever-se a avaliação da eficácia de algumas iniciativas internacionais 
neste domínio (branqueamento de dinheiro, âmbito financeiro, etc.).

A UE deveria prestar uma maior ajuda aos países terceiros para a criação de instituições, 
cooperar com eles para fazer face ao problema do recrutamento e do financiamento de 
terroristas, continuar a apoiar o papel fundamental da ONU, intensificar as relações com os 
Estados Unidos, prever cláusulas antiterrorismo nos acordos assinados com países terceiros e 
melhorar a cooperação entre a UE e a Rússia no que respeita à protecção das infra-estruturas 
fundamentais.

IV. CRIME ORGANIZADO
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Existe um grande número de medidas comunitárias de implementação neste domínio, 
plenamente coerentes com outras iniciativas internacionais (ONU). No entanto, é necessário 
melhorar a coordenação da abordagem da UE para lutar contra o crime organizado, que 
actualmente se encontra demasiado compartimentado. 

Nesta fase, deve prestar-se uma atenção especial aos seguintes aspectos:

Reforço do diálogo com os países terceiros, determinando as causas profundas do §
crime organizado e actuando sobre elas,
Criação de instituições e desenvolvimento de capacidades nos países terceiros,§
Implementação dos planos de acção para lutar contra a corrupção de forma eficaz - a §
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (2003) foi assinada por todos 
os Estados-Membros da UE, excepto a Eslovénia e a Estónia. Muitos Estados-
Membros da UE ainda não a ratificaram e é fundamental que o façam quanto antes,
Concentração na protecção das vítimas e na prevenção,§
Melhoria do intercâmbio de informações e de dados sobre questões criminais,§
Incremento da cooperação policial e judiciária operacional.§

A Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional e os seus 
três protocolos - alguns Estados-Membros têm ainda de ratificar a Convenção: República 
Checa, Grécia, Irlanda e Luxemburgo.

O tráfico de seres humanos deve ser combatido através de uma abordagem política coerente, 
que combine políticas de imigração, de emprego, sociais, de desenvolvimento, externas, de 
vizinhança e de vistos (com medidas que enfrentem as causas profundas nos países de origem).

No que respeita ao tráfico de drogas, é fundamental iniciar um diálogo sobre o problema das 
drogas com diversas regiões do mundo (com atenção especial aos Balcãs, ao Afeganistão, ao 
Paquistão e à Região do Golfo).

V. COOPERAÇÃO POLICIAL, JUDICIÁRIA E NO 
DOMÍNIO DO INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES

É imprescindível que haja forças policiais eficazes e eficientes que possam cooperar com os 
seus homólogos de outros países e com organizações como, por exemplo, a Europol, a fim de 
lutar contra qualquer forma de terrorismo ou de crime organizado.

Neste contexto, os acordos de extradição e de cooperação judiciária em matéria penal 
entre a União Europeia e os Estados Unidos, que reforçam a possibilidade de proceder ao 
intercâmbio de informações para fins de segurança, podem ser considerados um verdadeiro 
êxito.

Protecção dos dados pessoais: as discrepâncias entre a protecção de dados do primeiro e do 
terceiro pilares não afectam apenas o direito dos cidadãos à protecção dos seus dados 
pessoais, mas também a eficácia da legislação e a confiança mútua entre os Estados-Membros. 
O Parlamento reitera o seu desejo de ver uma fusão de ambos os pilares, ideia que já foi 
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objecto de consenso entre os Estados-Membros aquando da redacção do projecto de 
Constituição. Neste momento, a activação da cláusula "passarela", nos termos do artigo 42º do 
TUE, permitirá criar um quadro para uma protecção de dados coerente e interpilares, evitando 
divisões artificiais entre os pilares. 

Acordo sobre o registo de dados de passageiros: a UE precisa de chegar a um acordo com 
os Estados Unidos que respeite os direitos fundamentais e estabeleça os seguintes elementos 
fundamentais:

que dados são necessários para proceder a identificações e quais dizem respeito ao -
"comportamento" de um passageiro (necessidade de uma limitação dos dados);
lista das autoridades que podem partilhar esses dados;-
período de conservação dos dados;-
possibilidade de solicitar correcções, responsabilidades das companhias aéreas, direito -
de apelo, etc.

O Parlamento, como representante legítimo e democrático dos cidadãos afectados por este 
acordo, deveria participar activamente no diálogo com os Estados Unidos durante as 
negociações do acordo. 

VI. MIGRAÇÃO

Impõe-se estabelecer uma política comum global da migração a nível europeu que se 
ocupe, simultaneamente, tanto da migração ilegal como da legal. Esta política deve basear-se 
no respeito dos direitos, da legislação e das obrigações fundamentais. Para tal, impõe-se 
trabalhar conjuntamente com os países de origem e de trânsito: a UE deveria fomentar as suas 
relações com estes países (desenvolvimento mútuo), fazer face às causas profundas da 
migração, apoiar a integração dos imigrantes nos seus países de origem aquando do seu 
regresso e conter a fuga de cérebros, a migração circular, etc.)

A prioridade em matéria de migração deve ser a cooperação com os países africanos e a 
adopção de uma "Estratégia Global da Migração", aprovada pelo Conselho em Dezembro de 
2005.

Política de regresso: a UE necessita de normas comuns claras sobre o regresso, que respeitem 
os direitos humanos e as liberdades fundamentais das pessoas implicadas. Deveria estabelecer-
se um diálogo mais intenso e estruturado com o Gabinete do ACNUR e com o Conselho da 
Europa.

A conclusão de acordos de readmissão constitui uma prioridade. O Conselho e a Comissão
devem manter o Parlamento regularmente informado durante as negociações com países 
terceiros, em aplicação do princípio de cooperação de boa-fé.

O acordo de readmissão com a Rússia suscita questões de ordem geral (como garantir o 
respeito dos direitos humanos em caso de repatriação (maciça)? Que critérios serão aplicados 
para decidir se o país ao qual o imigrante regressa oferece as garantias necessárias no que 
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respeita à democracia, ao Estado de Direito e ao sistema judiciário), e de carácter específico 
(inexistência de uma distinção entre candidatos a asilo e migrantes ilegais).

VII. ASILO 

De acordo com a Convenção de Genebra de 1951, os refugiados devem receber uma 
protecção eficaz e rápida, evitando simultaneamente que se abuse do sistema e garantindo que 
aqueles cujos pedidos de asilo tenham sido recusados sejam repatriados para os seus países de 
origem. Pretende-se instituir, até 2010, um sistema comum europeu de asilo, cuja criação 
não possa ser bloqueada pelo Conselho. 

Externalização do asilo e partilha das responsabilidades na gestão dos refugiados juntamente 
com os países terceiros - a grande maioria dos refugiados permanece nas suas regiões de 
origem e, por isso, é importante protegê-los com a maior celeridade possível antes de serem 
forçados a fugir maciçamente dessas regiões. Neste contexto, a Comissão desenvolveu uns 
Programas Regionais de Protecção3 em estreita cooperação com o ACNUR e com países 
terceiros.
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