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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a estratégia em relação à dimensão externa do espaço de liberdade, de segurança e
de justiça (2006/2111(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2º e 6º e o Título VI do Tratado da União Europeia (TUE) e o 
Título IV do Tratado que institui a Comunidade Europeia (TCE) relativos ao reforço da 
União Europeia enquanto espaço de liberdade, de segurança e de justiça (ELSJ),

– Tendo em conta as conclusões da Presidência e os objectivos definidos por sucessivos 
Conselhos Europeus desde 1999, incluindo o de 1415 de Dezembro de 2006, no domínio 
da dimensão externa do espaço de liberdade, de segurança e de justiça,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre uma estratégia em relação à 
dimensão externa do espaço de liberdade, de segurança e de justiça (COM(2005)0491) e 
o relatório de progresso da Comissão sobre a aplicação desta estratégia
(SEC(2006)1498),

– Tendo em conta a estratégia do Conselho para a dimensão externa da estratégia da Justiça 
e dos Assuntos Internos: Liberdade, Segurança e Justiça Globais, aprovada em 1 de 
Dezembro de 2005, adiante denominada “a estratégia”, e o relatório do Conselho sobre a 
implementação desta estratégia para o ano de 2006, aprovado no 2768.º Conselho JAI de 
45 de Dezembro de 2006,

– Tendo em conta o programa de trabalho escalonado por várias presidências no domínio 
das relações externas da JAI (5003/1/7) aprovado em 23 de Janeiro de 2007, o documento 
orientado para a acção do Conselho sobre o reforço da cooperação entre a UE e os Balcãs 
ocidentais (9360/06) em relação à criminalidade organizada, à corrupção, à imigração 
ilegal e à luta contra o terrorismo, o documento orientado para a acção sobre o reforço do 
apoio da UE ao combate à produção e ao tráfico de droga do Afeganistão, incluindo as 
rotas de trânsito (9305/06), ambos aprovados pelo Conselho JAI em 12 de Junho de 
2006, e o documento orientado para a acção sobre a implementação com a Rússia do 
espaço comum de liberdade, de segurança e de justiça (15534/06), aprovado em 11 de 
Novembro de 2006,

– Tendo em conta os seus anteriores debates anuais sobre o ELSJ e as suas resoluções sobre 
a dimensão externa deste (terrorismo, CIA, protecção de dados, migração, tráfico, luta 
contra a droga, branqueamento de capitais), 

– Tendo em conta as suas anteriores recomendações ao Conselho Europeu sobre o reforço 
do ELSJ (relatório Bourlanges de 2004)1,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Externos (A6211/2006),

– Tendo em conta o artigo 47º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão dos Assuntos Externos (A60000/2007),

  
1 JO C 166, 7.7.2005, p. 24.
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A. Considerando que a dimensão externa do ELSG está a crescer à medida que o espaço 
interno de liberdade, de segurança e de justiça progressivamente toma forma sob a 
pressão de um mundo crescentemente interligado e do inerente carácter internacional de 
ameaças como o terrorismo e a criminalidade organizada e de desafios como os fluxos 
migratórios, e considerando que a projecção externa dos valores em que assenta o ELSJ é 
essencial para salvaguardar o respeito do Estado de direito, a segurança e a estabilidade 
no seio da UE;

B. Considerando que, ao adoptar e aplicar uma estratégia coerente em relação à dimensão 
externa do ELSJ, a UE aumenta a sua credibilidade e influência no mundo, e 
considerando que esta estratégia só pode ser aplicada em estreita cooperação com países 
terceiros, incluindo aliados como os EUA, e com organizações internacionais;

C. Considerando que a coerência e a eficácia políticas das relações externas da UE são 
actualmente prejudicadas:

 pela complexidade do quadro institucional interno, no qual os acordos e programas são 
decididos segundo os procedimentos do primeiro, do segundo e do terceiros pilares,

 pela insuficiente participação do Parlamento Europeu, apesar de o Conselho e a
Comissão estarem obrigados a consultar e informar o Parlamento Europeu, 

 pela divisão de competências entre as instituições da UE e os 27 EstadosMembros;

D. Considerando que a UE tem à sua disposição uma série de instrumentos políticos para a 
ajudar a aplicar a estratégia em relação à dimensão externa do ELSJ, como os acordos 
bilaterais (acordos de associação, acordos de parceria e cooperação, acordos de 
estabilização e associação), o processo de alargamento e de préadesão, os planos de 
acção da política europeia de vizinhança, a cooperação regional, os acordos individuais 
(com os Estados Unidos, o Japão, a China, etc.), a cooperação operacional, a política de 
desenvolvimento e a ajuda externa;

Apresenta a seguinte lista de recomendações à consideração do Conselho e da Comissão:

...Reforço da responsabilidade democrática na dimensão externa do ELSJ...

1. Insta o Conselho Europeu a seguir a presente e futuras recomendações sobre a estratégia
externa da UE em relação ao ELSJ; recorda que o Parlamento tem um papel essencial a 
desempenhar no reforço da responsabilidade democrática da acção externa da UE;

2. Insta a Presidência do Conselho e a Comissão a:

 consultarem o Parlamento a respeito de cada um dos acordos internacionais que 
tenham por base os artigos 24.º e 38.º do TUE quando tais acordos sejam susceptíveis 
de afectar os direitos fundamentais dos cidadãos europeus e os aspectos principais da 
cooperação policial e judiciária com países terceiros ou organizações internacionais,

 manterem o Parlamento regularmente informado das negociações de acordos que 
versem o ELSJ e a assegurarem que os pontos de vista do Parlamento são tidos na 
devida consideração, como dispõem os artigos 39.º e 21.º do TUE e 300.º do TCE;
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3. Insta o Conselho a activar a cláusula passerelle do artigo 42.º do TUE, em simultâneo 
com o avanço do processo constitucional, colocando as disposições relativas à cooperação
policial e judiciária em matéria penal no quadro da Comunidade, o que conduzirá a maior 
eficácia, transparência, responsabilidade e controlo democrático e judicial; exorta, 
portanto, a Comissão a apresentar ao Conselho, antes de Outubro de 2007, uma proposta 
formal de decisão que active o artigo 42.º do TUE; considera que a coerência interna pode 
ser melhorada pela entrada em vigor do Tratado Constitucional, em especial pela criação 
do gabinete do Ministro dos Assuntos Externos e de um serviço diplomático externo;

...No que se refere aos principais objectivos da estratégia...

4. Congratulase com os princípios estabelecidos na estratégia, em especial o da necessidade 
de uma parceria com países terceiros para resolver problemas comuns e atingir objectivos 
políticos partilhados; o da necessidade de coordenar a vasta gama de instrumentos à 
disposição da UE para dar uma resposta apropriada e coerente; e o da necessidade de 
coordenar a acção dos EstadosMembros e da Comissão, a fim de assegurar a 
complementaridade e evitar a duplicação; 

5. Recorda a necessidade de racionalizar o trabalho das instituições da UE e a utilização dos 
instrumentos existentes e de coordenar as acções dos EstadosMembros com as acções ao 
nível da UE, para assegurar uma resposta coerente e eficaz nas relações da UE com países 
terceiros e para evitar duplicações; sublinha a necessidade de um desenvolvimento
equilibrado das dimensões interna e externa do ELSJ;

6. Exorta o Parlamento Europeu a melhorar a coerência das suas actividades de relações 
externas, o que envolve um vasto conjunto de actores que operam em domínios políticos 
sobrepostos; por isso, exorta à racionalização das actividades relativas aos direitos 
humanos, à governação democrática e ao Estado de direito em países terceiros e na 
dimensão externa da segurança, mantendo o papel de liderança da principal comissão 
com responsabilidades no domínio das relações externas;

7. Insta o Conselho a clarificar melhor as suas políticas relativas à dimensão externa do 
ELSJ e a assegurar a coordenação entre os grupos de trabalho do Conselho de base 
geográfica e os grupos que tratam dos assuntos da justiça, da liberdade e da segurança;

8. Observa que é essencial melhorar a coordenação entre pilares e evitar duplicações entre os 
diversos instrumentos pertencentes ao ELSJ, à PESD, à PESC e à Comunidade; sublinha 
que a eficácia desta coordenação deve ser sujeita a constantes reavaliações pelo 
Parlamento Europeu; acolhe com agrado as medidas tomadas no sentido de uma maior 
coerência na cooperação integrada civilmilitar da PESD, em especial no domínio da 
gestão de crises;

9. Sublinha que o processo de planeamento das operações da PESD e das missões de 
estabilização pósconflito deve ter em conta várias medidas de acompanhamento 
recorrendo a instrumentos comunitários em domínios relativos ao Estado de direito, ao 
tráfico de armas e de droga e à prevenção e à luta contra o terrorismo e a criminalidade
organizada;
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10. Crê que este é o momento oportuno para ultrapassar impedimentos políticos ao 
aprofundamento da cooperação transatlântica na dimensão mais ampla da liberdade e da 
segurança, por exemplo, nas áreas da luta contra o tráfico de droga, a criminalidade 
organizada e o terrorismo, com vista às futuras acções civis da PESD no Kosovo e no 
Afeganistão;

11. Exorta a uma maior cooperação entre a UE e as organizações internacionais, e sublinha a 
necessidade de um diálogo e de uma cooperação regional reforçados nos domínios da 
justiça, da liberdade e da segurança;

12. Insta a Comissão a monitorizar continuamente a obtenção de resultados em função dos 
objectivos e prioridades estabelecidos na estratégia e a apresentar informação anual sobre 
esta matéria; insta a Comissão a avaliar regularmente a eficácia da aplicação dos fundos 
nos domínios cobertos pela estratégia; insta o Conselho a reavaliar regularmente os 
progressos e as prioridades, uma vez que a dimensão externa do ELSJ está em rápido 
crescimento; 

...Equilíbrio entre a segurança e os direitos humanos...

13. Insta o Conselho, a Comissão e os EstadosMembros:

 A tornarem a promoção dos valores democráticos, dos direitos humanos, das liberdades 
políticas e de instituições sãs numa dimensão indispensável das relações entre a UE e 
Estados terceiros; sublinha que isto é fulcral para os objectivos gerais da dimensão 
externa do ELSJ,

 A manterem a Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais como base de todas as negociações e acordos da UE e dos seus 
EstadosMembros com países terceiros,

 A integrarem, no diálogo sobre o ELSJ com países terceiros, as provas recolhidas pelas 
organizações internacionais dos direitos humanos;

 A assegurarem que os direitos fundamentais sejam parte integrante de qualquer 
instrumento, programa ou medida operacional ligados à luta contra o terrorismo, à 
criminalidade organizada, à migração, ao asilo e à gestão de fronteiras, 

 A incluírem a “cláusula dos direitos humanos” em todos os acordos com países 
terceiros e a avaliarem a eficácia destas “cláusulas dos direitos humanos” e de outras 
cláusulas associadas ao ELSJ, 

 A incluírem um relatório sobre o respeito dos direitos humanos em todas as iniciativas 
externas ou documentos relativos ao ELSJ, que devem ser regularmente actualizados e 
apresentados ao Parlamento e dotados de financiamentos específicos para a protecção dos 
direitos humanos; recomenda, em especial, que o Conselho inclua em todos os 
documentos orientados para a acção, uma secção sobre a situação dos direitos 
humanos no país terceiro em causa; considera que a Agência dos Direitos 
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Fundamentais deve ajudar as instituições da UE a avaliarem o cumprimento dos 
acordos da UE em matéria de direitos humanos,

14. Exprime a sua preocupação pela falta de respeito pelos direitos fundamentais de alguns 
países terceiros com os quais a UE tem ligações estreitas, como a Federação Russa, e 
exorta a um diálogo mais intensivo com a Rússia sobre a matéria;

15. Recomenda uma política única de protecção de dados que cubra tanto o primeiro como o 
terceiro pilares; recorda que as discrepâncias entre ambos afectam não só o direito dos 
cidadãos à protecção dos seus dados pessoais mas também a eficácia da aplicação da lei e 
a confiança mútua entre os EstadosMembros;

...Dar aos cidadãos da UE um elevado nível de protecção contra o terrorismo e a 
criminalidade organizada...

16. Considera que a política da UE de luta contra o terrorismo deve respeitar inteiramente os 
princípios da legitimidade, da proporcionalidade, da eficiência e do respeito dos direitos 
humanos;

17. Insta a UE e os EstadosMembros a tomarem todas as medidas possíveis para limitar a 
cooperação com países terceiros que protejam e/ou financiem organizações terroristas; e 
sublinha que um Estado deve renunciar inteiramente ao terrorismo antes de poder 
beneficiar de melhores relações com a UE; insta os Estados que ainda o não fizeram a 
assinarem e/ou a ratificarem todas as convenções das Nações Unidas relativas ao 
terrorismo;

18. Salienta a natureza multifacetada das respostas à disposição da UE, no domínio da acção 
externa, para combater o terrorismo e sublinha a necessidade de utilizar coerentemente 
todos os meios disponíveis; insta os EstadosMembros a continuarem a trabalhar no 
sentido de uma definição comum de terrorismo nas Nações Unidas;

19. Recorda a necessidade de reforçar a cooperação com os EUA e a Rússia nos domínios da 
luta contra o terrorismo, o recrutamento e financiamento de terroristas e a protecção de 
infraestruturas críticas;

20. Insta o Conselho a reforçar o diálogo com outros países terceiros, para apoiar a criação de 
instituições e capacidades, a continuar a desenvolver e implementar os planos de acção 
nacionais de combate efectivo à corrupção e a integrar “cláusulas de luta contra o 
terrorismo” em todos os acordos assinados com países terceiros; considera que são 
necessários neste domínio um maior financiamento e a utilização dos instrumentos da UE 
recentemente criados;

21. Insta os Estados que ainda o não fizeram a assinarem e/ou a ratificarem instrumentos 
como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e os seus três protocolos contra o 
Tráfico Ilícito de Migrantes, contra o Tráfico de Pessoas e contra o Fabrico e Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fogo;
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22. Insta o Conselho a solicitar aos países terceiros parceiros da UE a assinarem, se ainda o 
não fizeram, acordos de extradição unificados, utilizando como modelo os que foram 
negociados com os EUA relativos a extradição e assistência jurídica mútua em matéria 
penal para a extradição de alegados terroristas e suspeitos de crimes para os levar a 
julgamento;

23. Sublinha a necessidade de ratificar a Convenção sobre a Cibercriminalidade do Conselho 
da Europa, para prevenir a utilização ilícita de dados e redes de telecomunicações para 
fins terroristas e criminosos a partir de sistemas informáticos em países terceiros;

24. Insta a Comissão e o Conselho a criarem procedimentos normalizados para a 
monitorização da produção, armazenamento, comércio, transporte, importação e 
exportação de armas e explosivos, para prevenir a sua utilização ilícita tanto na UE como 
em países terceiros;

...Reforço da cooperação policial e judiciária e gestão de fronteiras...

25. Insta a uma cooperação policial e judiciária mais eficaz, incluindo uma melhor utilização 
comum de activos nacionais como os agentes de ligação; sublinha que, ao mesmo tempo 
que é importante o desenvolvimento da capacidade institucional e da cooperação 
operacional nestes domínios, as acções da UE devem ser desenvolvidas tendo em conta o 
apoio a valores universais em matéria de direitos humanos;

26. Recomenda que a Europol seja brevemente dotada de competências para organizar e 
coordenar acções operacionais e investigações, para participar em equipas de 
investigação conjuntas e para colocar os seus próprios agentes de ligação em regiões 
prioritárias como os Balcãs ocidentais;

27. Recomenda que a UE negoceie, com base no artigo 30.º do TUE, acordos normalizados 
de cooperação policial com os EUA, com os países da política europeia de vizinhança e 
com outros parceiros; solicita que o Parlamento, como legítimo representante 
democrático dos cidadãos interessados em tais acordos, participe activamente no diálogo 
com o Congresso dos EUA durante as negociações do futuro acordo:

28. Saúda o progresso do intercâmbio de informação entre a UE e a Rússia, mas recorda, no 
entanto, que ainda são possíveis melhorias, em especial no domínio da criminalidade 
organizada e do terrorismo;

29. Acolhe favoravelmente os acordos de extradição e de cooperação judiciária em matéria 
penal entre a UE e os EUA, que podem ser considerados um verdadeiro sucesso, e 
congratulase com o acordo de cooperação Eurojust – EUA;

30. Insta os EUA e todos os outros países que exigem vistos de entrada a determinados 
EstadosMembros da UE a eliminarem imediatamente o regime de vistos e a tratarem de 
igual maneira todos os cidadãos dos EstadosMembros da UE; lamenta a inclusão de uma 
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“cláusula de partilha de informação” adicional (uma cláusula PNR  registo de 
identificação dos passageiros) nas alterações propostas ao programa de isenção de vistos
dos EUA;

31. Insiste no facto de controlos efectivos de fronteira serem vitais para combater ameaças 
como o terrorismo e a criminalidade organizada e enfrentar desafios como a migração 
ilegal;

32. Recomenda que a Frontex desempenhe um papel operacional na gestão das fronteiras 
externas através de um reforço das suas capacidades operacionais e da dotação com 
recursos financeiros, humanos e técnicos suficientes, em aplicação do princípio da 
solidariedade entre os EstadosMembros, segundo o qual todos partilham o encargo 
decorrente da gestão das fronteiras externas da União;

33. Saúda o alargado papel da Eurojust e a harmonização das competências dos seus 
membros nacionais, o que reforçará a sua capacidade para coordenar eficientemente e 
para iniciar investigações e processos;

...Reforço da solidariedade internacional no plano das políticas de migração, readmissão e 
asilo...

34. Recomenda que o Conselho adopte uma política de migração da UE abrangente, que 
inclua as medidas necessárias para enfrentar eficazmente os desafios da imigração tanto 
legal como ilegal; neste contexto, exorta à aplicação das conclusões aprovadas há oito 
anos na Cimeira de Tampere e confirmadas pelo Conselho de Lahti;

35. Recorda que a imigração pode trazer benefícios consideráveis, se devidamente gerida, em 
solidariedade e parceria com países terceiros, e que a integração dos imigrantes deve ser 
uma componente essencial da futura política de migração europeia; sublinha que as 
acções da UE que têm por finalidade melhorar a capacidade de países terceiros para 
gerirem os fluxos migratórios e as suas fronteiras devem ser desenvolvidas no âmbito de 
uma política de desenvolvimento eficaz, tendo em conta a situação económica e social 
específica e enfrentando as verdadeiras causas da migração nos países em questão;

36. Insta o Conselho a introduzir a codecisão e a deliberação por maioria qualificada nos 
domínios da migração legal e da integração, a fim de melhorar o processo de tomada de 
decisão e completar o processo iniciado em 2005, quando o método comunitário foi 
alargado à migração ilegal e aos controlos de fronteiras;

37. Insta ao estabelecimento, sem demoras indevidas, de um sistema de asilo comum europeu 
justo e eficaz e exorta o Conselho a eliminar todos os entraves à sua criação;

38. Considera a conclusão de acordos de readmissão como uma prioridade no âmbito da mais 
vasta estratégia de combate à imigração ilegal; recorda a necessidade de se terem regras 
comuns transparentes e justas relativamente ao repatriamento; manifestase preocupado 
pelo facto de os acordos de readmissão, assinados em nome da UE, não excluírem 
especificamente os requerentes de asilo do âmbito de aplicação dos acordos e poderem, 
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portanto, envolver a readmissão de requerentes de asilo cujos pedidos ainda não tenham 
sido apreciados, ou cujos pedidos tenham sido recusados ou considerados não 
admissíveis por aplicação do conceito do “país terceiro seguro”; insta a salvaguardas que 
assegurem o respeito do princípio de non-refoulement (nãorepulsão);

39. Recomenda a negociação de directivas sobre a facilitação da emissão de vistos com 
países terceiros no contexto da política comunitária de readmissão, sempre que possível e 
numa base de reciprocidade, com vista a desenvolver uma verdadeira parceria em 
questões de gestão da migração; exorta o Conselho a reduzir o custo dos vistos, a fim de 
incentivar a evolução democrática nos países da política europeia de vizinhança, e de 
evitar criar, em nome da segurança, mais entraves para o viajante legítimo comum;

40. Apoia os programas de protecção regional desenvolvidos pela Comissão e em estreita 
cooperação com o Alto Comissário das Nações Unidas para os refugiados e com os 
países terceiros envolvidos e recorda que é importante garantir que aqueles que precisam 
de protecção possam dela beneficiar o mais rapidamente possível, independentemente do 
país ou região em que se encontrem; 

o
o     o

41. Encarrega o seu Presidente de transmitir a recomendação do Parlamento Europeu ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e aos governos e parlamentos dos 
EstadosMembros.


