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I. Introdução

O "Programa de Estocolmo – Uma Europa aberta e segura que sirva e proteja os cidadãos", 
aprovado pelo Conselho Europeu em dezembro de 2009 para o período de 2014-2020, é o 3.º 
documento estratégico plurianual a reger as atividades orientadas para a criação de um Espaço 
de Liberdade, Segurança e Justiça (ELSJ) - depois dos programas de Tampere e da Haia. 

Afigura-se oportuno começar a avaliar os resultados até agora obtidos e identificar os 
elementos em falta. Tal revela-se particularmente importante, porquanto o Programa de 
Estocolmo é o primeiro programa a reforçar os poderes do Parlamento após a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa mas preserva ainda certos elementos "pré-Lisboa", nomeadamente 
o período transitório de cinco anos para aplicação do regime geral às medidas do antigo "3.º 
pilar". Embora a Comissão tenha, no âmbito do programa, sido encarregada de "apresentar 
uma revisão intercalar antes de junho de 2012", tal não se veio a verificar. 
Todavia, os comissários Malmström e Reding apresentaram uma síntese do que foi feito pela 
Comissão e participaram nas reuniões da Comissão LIBE sobre esta matéria. O Conselho 
também deu início à sua própria avaliação e realizou um debate em dezembro de 20121.

O presente documento estabelece alguns objetivos horizontais que poderão ser prosseguidos 
pela LIBE na sua avaliação e dá conta dos progressos registados nas partes do programa por 
que é competente. Visa contribuir para um futuro debate na Comissão LIBE. O projeto de 
relatório será apresentado numa fase posterior, em conjunto com os correlatores das 
comissões AFCO e JURI (em conformidade com o artigo 51.º do Regimento).

II. Possíveis objetivos da avaliação da Comissão LIBE 

A. Colocar o indivíduo no centro

Enquanto comissão responsável pela proteção dos direitos fundamentais, é crucial que a LIBE 
avalie o programa do ponto de vista dos cidadãos, dos seus direitos e das suas obrigações no 
ELSJ. É também este o princípio da Carta, atualmente vinculativa do ponto de vista jurídico, 
que "ao instituir a cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça, coloca o ser humano no cerne da sua ação" (Preâmbulo). 

Assim, há que dar especial destaque à forma como os cidadãos foram afetados, como os seus 
direitos foram protegidos e o nível de benefícios concretos que obtiveram. As medidas 
tomadas ao abrigo do antigo 3.º pilar e ainda não alteradas desde a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa exigirão uma avaliação particularmente meticulosa no que respeita ao seu 
impacto nos cidadãos. 

A centralização no indivíduo implicará igualmente que seja dada maior ênfase à formação 
judiciária. Na sequência da adoção de um número crescente de instrumentos da UE, é 
essencial prever formação adequada para todos os profissionais da justiça.

                                               
1 Ver documento do Conselho 15921/12.
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B. Promover o debate público

Enquanto comissão competente pela legislação em matéria de transparência, sugere-se que ela 
promova um debate amplo e público sobre o ELSJ - contrariamente ao Conselho, cujo debate 
sobre a avaliação do programa decorreu à porta fechada. 

Tal torna-se igualmente necessário na medida em que o primeiro artigo do Tratado determina 
que "as decisões serão tomadas de uma forma tão aberta quanto possível e ao nível mais 
próximo possível dos cidadãos" (artigo 1.° do TUE). Por esta razão, todas as instituições da 
UE, incluindo o Conselho Europeu, devem dar "aos cidadãos e às associações 
representativas a possibilidade de expressarem e partilharem publicamente os seus pontos de 
vista" e estabelecer "um diálogo aberto, transparente e regular com as associações 
representativas e com a sociedade civil" (artigo 11.° do TUE). 

É ainda essencial uma associação mais direta entre os parlamentos nacionais, não apenas 
porque "contribuem ativamente para o bom funcionamento da União" (artigo 12.º do TUE) 
mas também devido ao seu papel reforçado na avaliação no âmbito do ELSJ1 e do papel que 
desempenham na sua aplicação.  

C. Fomentar uma política da UE coerente 

O relator considera ser fundamental preparar o terreno para um programa sucessor. Tendo em 
conta que o período transitório para as medidas no domínio da cooperação policial e judicial 
em matéria penal expira em 2014, é chegado o momento de redefinir as políticas públicas 
europeias e nacionais relativas ao ELSJ de uma forma mais coerente. As ideias para o futuro 
poderão ser desenvolvidas com base num debate público e colocando o cidadão no centro das 
atenções.

III. Progressos realizados: uma perspetiva da Comissão LIBE 

A descrição abaixo apresentada revela que, a um ano do final da legislatura, muitas ações 
estão por empreender ou completar. Neste contexto, é lamentável o atraso da Comissão na 
apresentação de muitas propostas.

"Promover os direitos dos cidadãos: uma Europa de direitos"

O capítulo consagrado aos direitos fundamentais é particularmente ambicioso. Parece, no 
entanto, que os progressos têm sido limitados e que será necessário envidar particulares 
esforços neste domínio, nomeadamente para abordar o chamado "dilema de Copenhaga", ou 
seja, o facto de a UE manter uma posição muito estrita no que respeita às normas em matéria 
de direitos fundamentais de países candidatos mas não possuir instrumentos para assegurar o 
seu cumprimento após a adesão dos mesmos.

Muitas ações foram já propostas pela Comissão mas, por várias razões, não puderam ainda ser 

                                               
1 Ver artigos 69.º, 70.º, 71.º, 81.º, 85.º, 88.º do TFUE.
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concluídas. Entre estas, encontram-se o alargamento do Espaço Schengen à Bulgária e à 
Roménia e a revisão da legislação sobre o acesso aos documentos. Será também necessário 
algum tempo até o pacote Proteção de Dados, proposto no ano transato, poder ser aprovado. 
Os debates relativos a um acordo geral com os Estados Unidos sobre a proteção de dados
pouco progrediram, embora a UE já tenha satisfeito os pedidos dos Estados Unidos a 
propósito da troca de dados dos PNR e SWIFT. As negociações referentes à adesão da UE à 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem puderam, finalmente, ser concluídas.

O novo quadro plurianual da Agência dos Direitos Fundamentais poderá, enfim, ser adotado 
pelo Conselho, sendo porém extremamente preocupante que este não tenha concordado em 
incorporar no quadro a cooperação policial e judiciária em matéria penal e, por conseguinte, 
não esteja a respeitar os compromissos aprovados no Tratado de Lisboa.  

Foram ainda apresentados vários documentos políticos, nomeadamente o Programa para os 
direitos da criança, o Plano de ação da Comissão relativo a menores não acompanhados, o 
Quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos e um primeiro 
relatório sobre a sua aplicação, conquanto outros, como o relatório sobre o racismo e a 
xenofobia continuem em falta.

"Uma Europa do direito e da justiça"

No domínio da cooperação em matéria de direito penal, registaram-se progressos, 
nomeadamente no que respeita ao Roteiro para o reforço dos direitos processuais dos 
suspeitos ou acusados em processos penais, embora muito fique por realizar: a Diretiva 
relativa ao direito à informação (Dir.2012/13) e a Diretiva relativa ao direito à interpretação 
e tradução (Dir. 2010/64) foram adotadas e apresentaram-se propostas em matéria de direito 
de acesso a um advogado e de direito de comunicação após a detenção; mas propostas 
importantes, como, por exemplo, a assistência jurídica e suspeitos vulneráveis, continuam 
pendentes.

"Uma Europa que protege"

Tal como previsto, foi adotada uma estratégia de segurança interna. Todavia, continua a 
faltar uma abordagem global e coerente.

Realizaram-se alguns progressos no que respeita aos instrumentos necessários. A cooperação 
policial transfronteiriça, incluindo a cooperação entre a Europol e as autoridades nacionais 
responsáveis pela aplicação da lei, parece estar a melhorar. Persistem alguns problemas 
relativos à troca de informação e à determinação da melhor forma de conjugar a segurança 
com a proteção de direitos fundamentais, nomeadamente com a proteção de dados. A 
Comissão apresentou uma proposta para um sistema de PNR da UE. Nesta matéria, poderia 
ser alcançado um acordo com a Austrália, sendo que o acordo com o Canadá se afigura, 
desde já, exequível. As negociações no âmbito da Diretiva relativa a ataques contra os 
sistemas informáticos foram também concluídas. As propostas recentemente apresentadas 
incluem o pacote Cibersegurança, bem como a proposta de fusão entre a Europol e a 
CEPOL.
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Foram adotados vários textos de extrema importância, em particular a Diretiva revista que 
estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da 
criminalidade (Dir. 2012/29), a Diretiva relativa à luta contra o abuso e a exploração sexual 
de crianças e a pornografia infantil (Dir. 2011/92) e a Diretiva relativa à prevenção e luta 
contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas (Dir. 2011/36), tendo a proposta 
em matéria de estatísticas de criminalidade sido rejeitada pelo Parlamento.

No que respeita ao combate ao terrorismo, foi possível chegar a consenso sobre a 
comercialização e utilização de precursores de explosivos e sobre o Acordo UE-EUA relativo 
ao Programa de deteção do financiamento do terrorismo. Os trabalhos sobre os precursores 
de drogas e sobre a apreensão dos produtos do crime continuam em curso. Foi adotada uma 
nova estratégia em matéria de luta contra a droga para o período de 2013-2020.

Relativamente à proteção das infraestruturas críticas, quase não se registaram progressos.

"Acesso à Europa num mundo globalizado"

Schengen continua a ser um domínio em desenvolvimento que poderá alcançar uma nova 
dimensão com as propostas do pacote Fronteiras Inteligentes. Todavia, continua a faltar um 
modelo abrangente.

Até ao momento, foi adotada uma revisão do Regulamento Frontex (Reg. 1168/11) e a 
definição do seu papel foi aprofundada, ficando por debater em que sentido evoluirá a longo 
prazo. A proposta Eurosur encontra-se atualmente em fase de negociação e acaba de ser 
apresentada uma proposta sobre as modalidades de vigilância das fronteiras marítimas 
externas.

O pacote Governação de Schengen permanece em fase de negociação, enquanto o SIS II se 
tornou finalmente operacional. Desde 2011 que o VIS tem vindo a ser aplicado com sucesso 
no norte de África e sucessivamente alargado a outras regiões. A gestão destes sistemas e a 
gestão do Eurodac têm sido asseguradas pela Agência TI (Reg. 1077/11).

No que diz respeito à política de vistos, procedeu-se à alteração dos anexos do Reg. 539/01, 
em particular no que se refere aos países dos Balcãs Ocidentais, e foram apresentadas 
propostas adicionais. A Comissão propôs igualmente uma revisão do mecanismo de 
reciprocidade do Reg. 539/01 e a introdução de um mecanismo de suspensão, que se 
encontram em fase de negociação, sendo que persistem situações de não reciprocidade que 
envolvem especialmente alguns dos novos Estados-Membros. Foram ainda aprovados vários 
acordos de facilitação de vistos, enquanto outros se encontram em diferentes fases 
preparatórias. 

A comunicação sobre o impacto económico da política de vistos deu origem a um debate em 
matéria de prossecução do desenvolvimento da política comum de vistos, prevendo-se a 
realização de um debate sobre um mecanismo europeu comum de emissão de vistos no 
próximo ano. 
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"Uma Europa responsável, solidária e aberta a parcerias em matéria de migração e asilo"

É possível que a adoção da Diretiva relativa a uma autorização única (Dir. 2011/98) permita 
alcançar resultados concretos no âmbito da migração legal. Prosseguem os trabalhos 
referentes às propostas sobre os trabalhadores sazonais e trabalhadores transferidos 
temporariamente pela empresa. Foi apresentada a proposta sobre as condições de entrada e 
de residência de estudantes e de investigadores.

A Abordagem global em matéria de migrações tem vindo a ser aprofundada.

De outro modo, os trabalhos neste domínio centram-se bastante no debate e na troca das 
melhores práticas. É o que acontece, em particular, no caso da integração.

No âmbito do combate à migração irregular, prosseguiram os trabalhos sobre os acordos de 
readmissão e a Comissão apresentou uma avaliação dos mesmos. 

Com a conclusão das negociações relativas ao Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA) 
realizaram-se grandes progressos. Na sequência da adoção da Diretiva relativa às condições a 
preencher para pedidos de asilo (Dir. 2011/95), alcançou-se um consenso relativamente aos 
regulamentos revistos de Dublin e Eurodac, bem como às diretivas relativas ao procedimento 
de asilo e às condições de acolhimento. A dimensão externa foi reforçada através da adoção 
do Programa conjunto de reinstalação da UE (Dec. 281/2012).

Na sequência da criação do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (Reg. 439/10), 
torna-se gradualmente possível fornecer ajuda concreta.

Nesta área, as atenções concentrar-se-ão agora na aplicação, na disposição concreta em 
matéria de solidariedade (com base no artigo 80.º do TFUE) e noutros debates, tendo em 
conta que vários documentos políticos, nomeadamente sobre a adesão à Convenção de 
Genebra sobre o tratamento conjunto dos casos ou a relocalização, se encontram pendentes.

IV. Para avaliar os progressos realizados

Nos próximos meses debateremos a melhor forma de avaliar os progressos até agora 
registados. Entre as perguntas destinadas a promover o debate poderão incluir-se as seguintes: 

- Que resultados positivos, nomeadamente para os cidadãos, caberá destacar e o que continua 
a faltar? 

- Se os objetivos não foram atingidos, quais as razões? Haverá suficiente vontade política? 
Faltarão instrumentos e, sobretudo, recursos? Terá o horizonte temporal sido demasiado 
curto? Qual o impacto dos atrasos na apresentação das iniciativas por parte da Comissão? 
Quais os motivos dos bloqueios no Conselho? Estará a "máquina interinstitucional", 
nomeadamente o sistema de trílogos, a funcionar corretamente?
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- Terá o Parlamento sido adequadamente implicado nas diferentes ações? Terá sido capaz de 
ajustar os seus métodos de trabalho aos seus novos poderes?

- Que iniciativas consideramos necessárias no futuro? 


