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PARLAMENTO EUROPEU 
COMISSÃO DAS LIBERDADES CÍVICAS, DA JUSTIÇA E DOS ASSUNTOS 

INTERNOS 

SEMINÁRIO PÚBLICO

COOPERAÇÃO POLICIAL EFICAZ E RESPONSÁVEL NA UE
O CAMINHO A SEGUIR

Segunda-feira, 18 de Dezembro de 2006, das 15h00 às 18h30

Parlamento Europeu,
Edifício Paul Henri Spaak, Sala PHS 5B001

Rue Wiertz 60 - Bruxelas

Em conformidade com o disposto nos artigos 29° e 30° do Tratado da União Europeia, um dos principais 
objectivos da União é facultar aos cidadãos um elevado nível de protecção num espaço de liberdade, 
segurança e justiça, mediante a execução de acções conjuntas entre os Estados-Membros, no domínio 
policial. Num Espaço Schengen sem controlos nas fronteiras internas, é essencial desenvolver uma 
cooperação policial eficaz para impedir que os criminosos se refugiem na impunidade. 

Desde a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, que incorporou a cooperação policial no Tratado UE, 
a União Europeia aprovou um considerável número de medidas para melhorar a cooperação entre os 
serviços policiais dos Estados-Membros. Recentemente, o Programa de Haia traduziu as preocupações 
suscitadas pelo alargamento e o terrorismo, visando o objectivo de incrementar a cooperação operacional, 
nomeadamente através do reforço do intercâmbio de informações entre as autoridades judiciais e as bases 
de dados da UE.

Em geral, embora seja possível reconhecer muitos progressos ao nível do pormenor, a UE ainda não 
logrou alcançar uma abordagem comum neste domínio e a cooperação judicial na UE tem sido criticada, 
visto que o actual quadro não assegura resultados excepcionais, nem a protecção perfeita dos direitos dos 
particulares. 

Este seminário tomará em consideração o quadro institucional e informal em vigor, em matéria de 
cooperação policial. O objectivo desta reunião é criar um fórum construtivo de reflexão sobre como
melhorar a cooperação policial na UE, protegendo simultaneamente os direitos dos particulares em causa 
e reforçando o controlo democrático. Em anexo, apresenta-se o projecto de programa. Serão 
disponibilizadas notas explicativas sobre os temas em apreço.
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PROJECTO DE PROGRAMA

15:00 - 15:30 - SESSÃO DE ABERTURA

Introdução a cargo de

§ Jean-Marie CAVADA, Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos do PE

§ Franco FRATTINI, Vice-Presidente da Comissão Europeia, Comissário responsável pela 
Justiça, Liberdade e Segurança 

§ Kari RANTAMA, Vice-Comissário da Polícia Nacional da Finlândia, Presidente da Comissão 
sobre o artigo 36°, em representação da Presidência finlandesa

15:30 – 16:30 - SESSÃO I
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À COOPERAÇÃO E À 

COMUNICAÇÃO JUDICIAL NA UE?

Principais obstáculos à cooperação policial

Apresentação a cargo do Dr. Valsamis MITSILEGAS, Docente, Faculdade de Direito, Queen Mary 
University of London (15:30 - 15:45)

§ As disparidades existentes entre os ordenamentos jurídicos e os sistemas constitucionais na UE
- a questão das várias tradições jurídicas e constitucionais dos Estados-Membros no que diz respeito aos
poderes das forças policiais, a recolha de dados pessoais a nível nacional e a protecção dos dados. 
- a questão de uma Europa a diferentes velocidades, o que pode provocar inconsistências no nível de 
protecção dos cidadãos do espaço comum de liberdade, segurança e justiça.
- o princípio da disponibilidade, introduzido pelo Programa de Haia, que será aplicável a partir de 1 de 
Janeiro de 2008, e que se baseia no princípio da integração através do reconhecimento mútuo, em vez da 
harmonização, o que poderá colocar problemas, caso não se prevejam salvaguardas comuns para proteger
os princípios constitucionais e os direitos fundamentais.

§ A variedade de actores e das estruturas no domínio da cooperação policial - a questão da 
complementaridade, da coordenação e do risco de sobreposição

§ A necessidade de uma avaliação de riscos abrangente
O conceito de actividade policial infiltrada visa melhorar o conhecimento das ameaças, uma vez que sem 
um bom conhecimento de um número significativo de criminosos e de redes criminosas é difícil combater
as ameaças e estabelecer prioridades neste domínio. A avaliação da ameaça da criminalidade organizada 
(Organised Crime Threat Assessment - OCTA), elaborada pela Europol, enuncia os principais tipos de 
crime, a estrutura dos grupos criminosos organizados e o modo como operam. Será a OCTA 
suficientemente progressista e dinâmica ou permanecerá antes (re)activa?
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§ As dificuldades ao nível da definição das estratégias - necessidade de clarificar melhor os 
objectivos e as prioridades

É necessário desenvolver uma Estratégia de Segurança Interna.

§ A falta de uma cultura comum e de confiança mútua entre as autoridades policiais e o elevado 
sentido de propriedade da informação

Foram notadas dificuldades no intercâmbio de informações entre as autoridades judiciais e relutância em 
cooperar com os colegas no estrangeiro. Importa melhorar a confiança mútua entre as autoridades 
judiciais, especialmente porque o princípio da disponibilidade se baseia no reconhecimento mútuo, o que 
pressupõe uma confiança total no sistema jurídico e operacional do outro Estado-Membro. 

§ Problemas a nível operacional (incompatibilidades entre o equipamento de comunicação e de 
vigilância, a barreira linguística, a falta de avaliações e de estatísticas de qualidade)

§ A questão do défice democrático e da responsabilidade na elaboração das bases de dados e das 
agências da UE, como a Europol, bem como na aprovação de disposições do direito derivado em 
comitologia.

Protecção dos dados - Serão satisfatórias as normas em vigor, em matéria de cooperação 
policial?

Apresentação a cargo de Peter HUSTINX, Autoridade Europeia para a Protecção de Dados (15:45 -
16:00)

É essencial que as autoridades judiciais estejam aptas a efectuar intercâmbios de informações, mas são
necessários controlo e autorização do exterior. Além disso, as preocupações relativas à protecção de
dados intensificaram-se desde que surgiu a ideia de tornar inter-operacionais as bases de dados que 
contêm informações policiais (base de dados do SIS e da Europol).

DEBATE (16:00 – 16:30)

16:30 – 17:30 - SESSÃO II
SOLUÇÕES ENCONTRADAS ATÉ À DATA E MELHORES PRÁTICAS EM 

MATÉRIA DE COOPERAÇÃO POLICIAL

Que soluções foram encontradas até à data para os problemas operacionais comuns? 
Interessará tornar algumas das melhores práticas extensivas a todos os Estados-Membros?

Apresentação a cargo de Pierre BERTHELET, professor de Direito e de Ciências Políticas, 
especialista em questões de segurança interna (16:30 - 16:40)

Alguns exemplos: 
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- A Convenção de Schengen
- A Convenção de Prüm
- A cooperação regional entre os Estados-Membros e as implementadas com países terceiros. 

(Por exemplo: Unidade Operacional para o Crime Organizado na região do Mar Báltico) 

- Os acordos bilaterais e multilaterais e a criação de centros de cooperação policial - qual é o valor 
acrescentado destes centros: serão eles portas que abrem caminho a uma colaboração reforçada entre 
países vizinhos no âmbito de Schengen? 

Apresentação a cargo de Bernd BELLE, Comissário-Chefe da Polícia de Baden-Württemberg e 
Coordenador alemão do Centro de Cooperação Alfandegária e Policial Franco-Alemão de Kehl (16:40 
- 16:50)

Proposta de decisão do Conselho relativa à melhoria da cooperação policial entre os Estados-
Membros da União Europeia, especialmente nas fronteiras internas, e que altera a Convenção 
de Aplicação do Acordo de Schengen (COM(2005)0317 - LIBE/6/29788)

Apresentação a cargo de Herbert REUL, membro e relator da Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos do PE (16:50 - 17:00)

Esta proposta de 2005 é votada às melhores práticas criadas na última década e visa estabelecer um 
quadro comum de cooperação policial, com normas mínimas, que permita aos Estados-Membros 
aprofundar a cooperação transfronteiras. A Decisão diz respeito ao intercâmbio de informações, à 
cooperação operacional (operações de patrulha, intervenção e vigilância conjunta), à compatibilidade e à
inter-operabilidade do equipamento e à formação de agentes policiais. Impõe aos Estados-Membros a
criação de estruturas de cooperação permanente que sustentem o fomento de confiança entre os agentes 
de diferentes países. Além disso, a Decisão altera as disposições constantes na Convenção de Schengen 
em matéria de vigilância e de perseguição transfronteiras.

DEBATE (17:00 – 17:30)

17:30 – 18:30 - SESSÃO III
QUE OUTRAS SOLUÇÕES PODEM SER VISADAS PARA MELHORAR A 

COOPERAÇÃO POLICIAL?

O que pode ser feito a nível estratégico e operacional para melhorar a cooperação policial?

Apresentação a cargo de Patrick ZANDERS, Comissário-Chefe e Director da Unidade de Políticas de
Cooperação Policial Internacional, da Polícia Federal belga (17:30 - 17:45)

§ Papel do Conselho Europeu e do Conselho da UE - será possível melhorar o envolvimento do 
Parlamento Europeu?
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§ Papel da unidade operacional europeia de chefes da polícia - qual é a mais-valia após sete anos de 
existência? Como pode ser melhorada a transparência?

§ O G 6
Será possível facultar aos parlamentos nacionais, ao Parlamento Europeu e ao público informações 
completas sobre as conclusões das reuniões do G6? Como é que os restantes Estados-Membros da UE são 
informados sobre as propostas apresentadas pelos membros do G6? Será o seu grau de envolvimento 
suficientemente elevado?

Agrupamentos inter-governamentais deste género conduziram, no passado, a progressos como o Acordo 
de Schengen, a Convenção de Schengen e a Convenção de Prüm. Será, de facto, adequado que esses 
progressos alcançados estejam receptivos a países que tenham estado completamente apartados das 
negociações?

Excederão as propostas do G6 o âmbito das políticas comunitárias em vigor, contornando assim algumas 
medidas importantes que actualmente constituam objecto de negociações?

§ Europol1

Será satisfatória a cooperação entre as forças policiais nacionais e a Europol? Como pode ser melhorado o
valor acrescentado da Europol? Como pode ser melhorado o escrutínio parlamentar? Coadunar-se-á o 
carácter actual da Europol com as suas missões e objectivos? Que alterações se prevêem para a Europol? 

§ Interpol 
Será a cooperação entre os Estados-Membros e a Interpol satisfatória? Como pode ser melhorada? Por 
que razão alguns Estados-Membros não partilham as suas informações com a Interpol? Quais são as suas 
ligações à Europol? 

§ COSI - Comité Permanente sobre Segurança Interna
O que pode ser feito para melhorar a "cooperação operacional sobre segurança interna" enquanto a 
Constituição estiver congelada? 

§ Qual é a melhor utilização estratégica das Equipas de Investigação Conjunta no combate à 
criminalidade grave transfronteiras?

§ Como se criam compreensão e confiança mútuas e uma cultura comum entre agentes de polícia? 
Em que medida pode o CEPOL contribuir? 

§ Deverá a cooperação operacional entre a polícia, as alfândegas, a guarda costeira e outras 
autoridades judiciais especializadas dos Estados-Membros ser mais vinculativa para combater o 
terrorismo e o crime organizado na União Europeia? Harmonização ou reconhecimento mútuo?

§ Como melhorar a cooperação entre a polícia, as alfândegas e a guarda costeira e outras 
autoridades competentes ao nível dos Estados-Membros?

§ Influenciará a cooperação imposta a nível europeu a cooperação a nível nacional?
  

1 Foram levantadas muitas questões relativas à Europol na reunião parlamentar organizada pela Comissão LIBE, em Outubro de 
2005, subordinada ao tema "Liberdade e Segurança: reforçar o controlo parlamentar no domínio da cooperação judiciária e 
policial na Europa". As actividades da Europol e do seu relatório anual de 2005 foram apresentadas pelo Sr. Ratzel, Director da 
Europol, na nossa reunião de comissão de Julho de 2006.
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§ Como é que o nível operacional influencia o nível estratégico? Problema da tomada de decisões 
“da exclusiva responsabilidade dos dirigentes” (“top-down” decision-making way).

§ A questão da cláusula de passarela do artigo 42° do Tratado da União Europeia.

Como melhorar o controlo parlamentar?

Apresentação a cargo do Prof Dr Willy Bruggeman, Professor no Centro Universitário do Benelux, 
Presidente da Direcção da Polícia Federal Belga, antigo Vice-Director da Europol (17:45 - 17:55)

O Tratado Constitucional visa introduzir mais democracia e responsabilidade em matéria de cooperação 
judicial e policial. Na ausência de Constituição, que soluções podem ser encontradas para colmatar a falta 
de controlo externo?

DEBATE (17:55 – 18:25) com:

§ Kari RANTAMA, Vice-Comissário da Polícia Nacional da Finlândia, Presidente da Comissão 
sobre o artigo 36°

§ Günter KRAUSE, Director-Geral dos Assuntos de Polícia, Ministério da Administração 
Interna, Alemanha

§ Ulf GORANSSON, Director, CEPOL
§ Michel QUILLE, Vice-Director da Europol
§ Jean Michel LOUBOUTIN, Director do Apoio Operacional à Polícia, Interpol
§ Gilles DE KERCHOVE, Director, Secretariado-Geral do Conselho da UE, DG Justiça e 

Assuntos Internos, Docente do Instituto de Estudos Europeus da ULB, da UCL e da Fusl, 
Bélgica

Com a participação de Herbert REUL, membro da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos do PE, e do relator Claude MORAES, membro da Comissão das Liberdades Cívicas, 
da Justiça e dos Assuntos Internos do PE e relator do dossiê Europol.

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Jean-Marie CAVADA, presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos do PE.
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ANEXO

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA O DEBATE
As apresentações serão limitadas a 10 minutos.

Durante o debate, no sentido de conceder ao maior número possível de membros do Parlamento a 
possibilidade de intervir, as intervenções serão limitadas a 3 minutos por discurso ou questão.

Os Senhores Deputados terão direito ao uso da palavra pela ordem de recepção dos pedidos.

Os intervenientes que desejem prolongar o uso da palavra podem fazê-lo por escrito, enviando 
antecipadamente os documentos (redigidos, de preferência, em Inglês ou Francês) ao secretariado (email: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Estes documentos serão distribuídos durante a reunião.

ADVERTÊNCIA IMPORTANTE AOS PARTICIPANTES NO SEMINÁRIO

Este seminário é aberto ao público. No entanto, por razões de segurança, os participantes que não possuem 
um cartão de acesso ao Parlamento Europeu terão de obter um cartão antecipadamente. Os participantes 
que desejem obter o referido cartão deverão contactar o secretariado do seminário (Ryszard de Groot) até
14 de Dezembro de 2006.

A interpretação simultânea será disponibilizada nas seguintes línguas : EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, 
PT, FI, SV, PL

CONTACTOS DO SECRETARIADO DO SEMINÁRIO

Secretariado do 
seminário

Telefone Morada Correio electrónico

Ana DUMITRACHE
Administradora

+32.2.284.14.16 Secretariado da 
Comissão LIBE
Parlamento Europeu
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Bruxelas

Ryszard DE GROOT
Assistente

+32.2.284.07.95 Secretariado da 
Comissão LIBE
Parlamento Europeu 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Bruxelas

ip-libe@europarl.eu.int
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Anne DE CONINCK
Secretária

+32.2.284.21.79 Secretariado da 
Comissão LIBE
Parlamento Europeu 
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Bruxelas
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