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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a revisão intercalar do Programa de Estocolmo
(2013/2024(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2009, sobre a Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada «Um espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça ao serviço dos cidadãos – Programa de Estocolmo»1,

– Tendo em conta o Programa de Estocolmo do Conselho Europeu «Uma Europa aberta e 
segura que sirva e proteja os cidadãos»22,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, nos termos do artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, e os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2013),

I. O Programa de Estocolmo e o Tratado de Lisboa

1. Considera que o Tratado de Lisboa introduziu elementos positivos importantes no espaço 
de liberdade, de segurança e de justiça, mas lamenta determinadas lacunas na sua 
aplicação; já não está disposto a aceitar que o Conselho e a Comissão, em muitas ocasiões, 
continuem a agir como se o Tratado de Lisboa não tivesse entrado em vigor; solicita o 
cumprimento da obrigação de informar o Parlamento «imediata e plenamente, em todas as 
fases do processo» conducente à celebração de acordos internacionais; lamenta os atrasos 
inaceitáveis na adaptação dos atos do antigo terceiro pilar ao Tratado de Lisboa; apela a 
uma avaliação caso a caso dos atos do antigo terceiro pilar relativamente ao seu impacto 
nos direitos fundamentais, com vista a adaptá-los à nova hierarquia normativa de atos 
básicos, delegados e de execução;

O direito de iniciativa da Comissão e o processo legislativo ordinário

2. Considera que o recurso ao processo legislativo ordinário aproximou a legislação dos 
cidadãos e aumentou a influência do Parlamento, a única instituição da União 
democraticamente eleita;

3. Observa que a Comissão, na sua Comunicação, de 20 de abril de 2010, intitulada 
«Realização de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça para os cidadãos 

                                               
1 JO C 285 E de 21.10.2010, p. 12.
2 JO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
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europeus ― Plano de Ação de aplicação do Programa de Estocolmo»1, defendeu uma 
maior ambição na resposta a dar às preocupações e aspirações diárias dos cidadãos 
europeus, sublinhando, igualmente, que a União deve ter a capacidade de reagir a 
acontecimentos imprevistos, de aproveitar com rapidez as ocasiões que se lhe apresentam 
e de antecipar e se adaptar às tendências futuras;

4. Relembra que, neste espírito, a Comissão evocou, em diversas ocasiões, o seu direito de 
iniciativa, em conformidade com o artigo 76.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia;

5. Considera que o momento dos grandes programas plurianuais definidos numa lógica 
intergovernamental já terminou, tendo em conta a riqueza das bases jurídicas previstas nos 
Tratados, nos domínios do espaço de liberdade, de segurança e de justiça, bem como a 
possibilidade e a ambição declarada da Comissão de exercer o seu direito de iniciativa;

6. Incentiva, assim, a Comissão a assumir o seu papel na definição das políticas e das 
prioridades legislativas e a exercer o seu direito de iniciativa sempre que se revelar 
necessário, opondo-se simultaneamente a qualquer tentativa de regresso ao 
intergovernamentalismo da era anterior à entrada em vigor do Tratado de Lisboa;

Parlamentos nacionais

7. Entende que a participação acrescida dos parlamentos nacionais nas atividades da União 
Europeia, tal como consagrada nos Protocolos n.º 1 (sobre o papel dos parlamentos 
nacionais na União Europeia) e n.º 2 (relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade), anexos ao Tratado da União Europeia e ao 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, teve um impacto positivo, 
nomeadamente, na criação e no funcionamento de um espaço de liberdade, de segurança e 
de justiça, não só porque se garantiu melhor o respeito pelo princípio da subsidiariedade, 
mas também porque a associação democrática mais alargada e mais intensa dos povos 
europeus representou um contributo importante para a legislação e para a política 
europeia;

Lei eleitoral uniforme

8. Observa que, mesmo na ausência de um acordo sobre um processo eleitoral uniforme, se 
verificou uma convergência progressiva dos sistemas eleitorais, designadamente através 
da criação de partidos políticos a nível da União Europeia2, dos trabalhos relativos à 
criação de um estatuto europeu baseados na proposta da Comissão para a reforma das 
regras aplicadas aos partidos políticos europeus3 e da proibição da acumulação de 
mandatos4, sendo a função de deputado ao Parlamento Europeu, doravante, incompatível 
com a de membro de um Parlamento nacional;

                                               
1 COM(2010) 0171.
2 Regulamento (CE) n.º 2004/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, relativo 
ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu (JO L 297 de 15.11.2003, p. 1) com a 
redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1524/2007.
3 COM(2012) 0499.
4 Decisão do Conselho 2002/772/CE, Euratom, artigo 1.º, n.º 7, alínea b).



PR\941889PT.doc 5/10 PE514.784v01-00

PT

9. Entende que a função democrática do Parlamento deve ser mais valorizada junto da 
opinião pública e que as campanhas eleitorais para a sua renovação devem incidir sobre 
verdadeiros desafios europeus;

10. Considera, por conseguinte que, no futuro, será necessária uma reforma do processo 
eleitoral para aumentar a legitimidade e a eficácia do Parlamento, reforçando a dimensão 
democrática europeia e assegurando, por outro lado, uma maior proporcionalidade na 
atribuição de lugares aos Estados, em conformidade com os princípios definidos nos 
Tratados; entende que esta reforma pode incentivar os cidadãos europeus a participar nas 
eleições europeias no Estado-Membro de residência de que não tenham a nacionalidade;

11. Congratula-se, no entanto, com a adoção da Diretiva 2013/1/UE do Conselho, de 20 de 
dezembro de 2012, que altera a Diretiva 93/109/CE no que se refere a alguns aspetos do 
sistema de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União 
residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade1, na medida em que a 
diretiva flexibiliza os requisitos de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu 
dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a 
nacionalidade;

Iniciativa de cidadania

12. Congratula-se com a adoção do regulamento sobre a iniciativa de cidadania europeia2, que 
concede aos cidadãos poderes de iniciativa política idênticos àqueles que o Parlamento 
Europeu e o Conselho já detêm;

13. Entende que a iniciativa se encontra vocacionada para se tornar num instrumento 
poderoso visando introduzir determinadas questões na agenda da União Europeia;

14. Lamenta, todavia, os problemas técnicos encontrados pelos organizadores aquando da 
aplicação da iniciativa e insta a Comissão a encontrar uma solução para estes problemas;

II. Avaliação do Programa de Estocolmo e da sua aplicação

Direitos fundamentais

15. Considera que, em termos gerais, a aplicação do Programa de Estocolmo não cumpre a 
sua ambição de promover os direitos dos cidadãos;

16. Apela a que se tomem medidas urgentes para abordar o chamado dilema de Copenhaga, 
que consiste no facto de a União estabelecer normas rigorosas para os países candidatos, 
mas carecer de instrumentos que obriguem os Estados-Membros a cumpri-las; anuncia a 
sua intenção de criar uma Comissão de Copenhaga, no âmbito da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos;

17. Receia que a crise económica possa evoluir para uma crise democrática e entende que é 
necessária uma forte liderança política para defender as conquistas democráticas;

                                               
1 JO L 26 de 26 Janeiro 2013, p. 27.
2 Regulamento (UE) n.º 211/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, sobre a 
iniciativa de cidadania (JO L 65 de 11.3.2011, p. 1).
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18. Realça que a adesão da União à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais, prevista no artigo 6.º, n.º 2, do Tratado da União 
Europeia, reforça ainda mais a proteção dos direitos fundamentais na União, tal como 
garantida pela Carta dos Direitos Fundamentais e pela jurisprudência do Tribunal de 
Justiça;

19. Observa que aderir à Convenção garante aos cidadãos, no que se refere à ação da União, 
uma proteção semelhante àquela de que já beneficiam relativamente à ação de cada um 
dos Estados-Membros; relembra que este aspeto adquire ainda maior relevância dado que 
os Estados-Membros transferiram para a União competências importantes, nomeadamente 
nos domínios do espaço de liberdade, de segurança e de justiça;

20. Congratula-se com o facto de a adesão à Convenção constituir um elemento precioso de 
proteção adicional, em particular no contexto do espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça;

21. Considera inaceitável o permanente bloqueio da revisão do regulamento relativo ao acesso 
do público aos documentos;

Cooperação judiciária em matéria civil e penal

22. Observa que o Programa de Estocolmo tem por objetivo facilitar a livre circulação de 
cidadãos europeus, defendendo e respeitando todos os direitos resultantes de um espaço 
europeu de justiça, e que a cooperação judiciária é o instrumento principal para a 
prossecução deste objetivo;

23. Reconhece que as iniciativas no domínio do reconhecimento mútuo de situações jurídicas, 
de acórdãos e de documentos desempenham um papel muito importante neste contexto, 
uma vez que o reconhecimento mútuo não altera os sistemas jurídicos dos 
Estados-Membros, mas reduz o incómodo para os cidadãos provocado pelas diferenças a 
nível da regulamentação;

24. Considera que o reconhecimento mútuo exige que os cidadãos e os profissionais do 
Direito confiem nas respetivas instituições jurídicas; observa que o reforço de uma 
verdadeira cultura jurídica europeia que respeite plenamente os princípios da 
subsidiariedade e da independência jurídica, a criação de normas comuns e a compreensão 
de outros sistemas jurídicos são os elementos principais que sustentam a confiança e o 
reconhecimento mútuos; salienta que a confiança e o reconhecimento mútuos podem 
provocar uma mudança gradual nas tradições nacionais do Direito Civil, através de um 
intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros;

25. Observa que as iniciativas legislativas no domínio do Direito Civil têm incidido, até ao 
momento, sobre o Direito Substantivo, em detrimento do Direito Processual; apela a que, 
futuramente, se dê maior destaque ao Direito Processual;

26. Reconhece os progressos alcançados com o roteiro para os direitos processuais nos 
processos penais, mas lamenta que as propostas mais importantes em matéria de apoio 
jurídico e suspeitos vulneráveis continuem pendentes e que o Conselho pareça estar a 
reduzir cada vez mais as suas ambições;
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27. Acredita firmemente que a coerência dos princípios aplicados ao desenvolvimento de um 
espaço de justiça penal na UE deve constituir uma prioridade e que as instituições da UE 
devem cooperar estreitamente neste domínio, como realçado na Resolução do Parlamento 
Europeu sobre uma abordagem da UE ao Direito Penal1;

28. Entende que se deve reforçar a confiança mútua entre os Estados-Membros e que não se 
pode avançar com o reconhecimento mútuo e a harmonização do Direito Penal da UE sem 
um retorno de informação rigoroso sobre a aplicação destas normas nos 
Estados-Membros;

29. Entende que um sistema jurídico eficaz constitui um poderoso motor de uma economia 
próspera;

Segurança interna

30. Observa com satisfação o progresso alcançado pelos Estados-Membros e pela Comissão 
no contexto da Estratégia de Segurança Interna (ESI) e do ciclo político da UE sobre a 
criminalidade internacional grave e organizada; salienta, contudo, que é necessário 
realizar mais progressos, por exemplo, nos domínios da cibercriminalidade, da proteção 
das infraestruturas críticas e da luta contra a corrupção, o branqueamento de capitais, o 
financiamento do terrorismo e o tráfico de armas;

31. Recorda que o Parlamento é, presentemente, um ator institucional de pleno direito em 
matéria de políticas de segurança e tem, por isso, o direito de participar ativamente na 
definição das características e prioridades da ESI, bem como na avaliação desses 
instrumentos, em particular através de exercícios de controlo regulares da aplicação da 
ESI realizados em conjunto pelo Parlamento Europeu, os parlamentos nacionais e o 
Conselho, nos termos dos artigos 70.º e 71.º do TFUE;

32. Entende que uma análise adequada das ameaças de segurança a combater é um pré-
requisito fundamental para uma ESI eficaz;

33. Realça que a atual ESI chegará ao fim em 2014; insta a Comissão a dar início à 
preparação de uma nova ESI para o período de 2015-2019, que tenha em conta a entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa e a incorporação da Carta dos Direitos Fundamentais no 
Direito da União; insta o Conselho a ter em devida consideração o contributo do 
Parlamento para a nova ESI, antes de adotar a nova estratégia;

34. Reconhece que a criminalidade transfronteiriça está a aumentar na UE e, por isso, salienta 
a importância do intercâmbio de informação policial a nível europeu; considera que o 
atual leque de diferentes instrumentos, canais e meios é complexo e disperso, levando a 
uma utilização ineficaz dos instrumentos e a uma supervisão democrática inadequada a 
nível da UE; apela a uma visão orientada para o futuro sobre a forma de modelar e 
otimizar a partilha de dados policiais na UE, garantindo simultaneamente um elevado 
nível de proteção de dados;

35. Solicita à Comissão que apresente rapidamente propostas no sentido de inserir os 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0208.



PE514.784v01-00 8/10 PR\941889PT.doc

PT

instrumentos em matéria de cooperação policial transfronteiriça adotados no âmbito do 
antigo terceiro pilar – como a Decisão Prüm e a Iniciativa da Suécia – no quadro jurídico 
do Tratado de Lisboa;

36. Acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de um novo Regulamento Europol e 
espera que este importante dossiê legislativo siga rapidamente os seus trâmites para que a 
Europol possa adaptar-se ao Tratado de Lisboa com a maior brevidade;

Vistos e fronteiras

37. Congratula-se com a conclusão das negociações relativas ao Pacote da Governação de 
Schengen; solicita à Comissão que desempenhe plenamente as suas funções de 
coordenadora das avaliações de Schengen e de guardiã dos Tratados, para evitar qualquer 
situação que coloque em risco o funcionamento do espaço Schengen; reitera a sua posição 
relativa ao alargamento imediato do espaço Schengen à Roménia e à Bulgária;

38. Considera que a inexistência de controlo nas fronteiras internas constitui uma das maiores 
realizações da integração europeia; solicita que a Comissão preste particular atenção à 
inexistência de controlo nas fronteiras internas e rejeita firmemente qualquer tentativa de 
limitar a livre circulação de pessoas;

39. Reconhece que o espaço Schengen é uma espécie de laboratório, que tem vindo a ser 
desenvolvido, até agora, de forma gradual; considera, contudo, que é necessária uma 
reflexão a longo prazo sobre o seu desenvolvimento futuro; entende que, futuramente, as 
fronteiras externas do espaço Schengen deverão ser controladas por guardas fronteiriços 
europeus;

40. Acolhe favoravelmente a reforma do mandato da FRONTEX e o acordo relativo ao 
EUROSUR; considera que é necessário chegar a acordo, com a maior brevidade, em 
relação às novas regras relativas à vigilância das fronteiras marítimas, que deve 
prioritariamente salvar-se a vida dos migrantes, e que o princípio da não repulsão deve ser 
respeitado na íntegra;

41. Congratula-se com o êxito da migração para o Sistema de Informação Schengen II, pela 
implantação progressiva do Sistema de Informação de Vistos e pela criação da agência 
eu-LISA para a gestão operacional dos dois sistemas; realça que estes novos sistemas 
necessitam agora de ser submetidos ao teste da utilização diária; relembra o seu apelo para 
que não sejam «lançados novos instrumentos de gestão de fronteiras ou sistemas de 
armazenagem de dados em larga escala, enquanto os instrumentos existentes não forem 
inteiramente operacionais, seguros e fiáveis»; aguarda com expectativa as avaliações dos 
sistemas previstas nos instrumentos jurídicos respetivos;

42. Apela a uma melhor aplicação do acervo em matéria de vistos e a uma maior 
harmonização dos procedimentos e das práticas referentes aos vistos; entende que os 
centros comuns de pedidos de vistos devem ser a norma; apela a um debate 
interinstitucional sobre os objetivos da política comum de vistos;

Asilo e migração
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43. Relembra que, no Programa de Estocolmo, o Conselho Europeu salientara «que uma 
migração bem gerida pode ser benéfica para todas as partes interessadas»; lamenta o parco 
progresso alcançado na adoção de legislação em matéria de migração legal e solicita que 
sejam envidados mais esforços no futuro, atendendo aos desafios demográficos e às 
necessidades da economia; considera, simultaneamente, que a integração dos migrantes 
requer uma maior atenção;

44. Congratula-se com a adoção do pacote relativo ao asilo; solicita à Comissão que 
acompanhe a correta aplicação do pacote nos Estados-Membros desde a sua entrada em 
vigor;

45. Lamenta profundamente que a tentativa de aplicar os princípios de solidariedade e de 
partilha equitativa das responsabilidades, em conformidade com o artigo 80.º do TFUE, 
tenha fracassado; entende que, no futuro, serão necessárias medidas reforçadas e mais 
concretas; 

46. Entende que deve alargar-se a dimensão externa do asilo, nomeadamente no que diz 
respeito à reinstalação;

Métodos, instrumentos e processos

47. Lamenta profundamente a baixa qualidade do processo de elaboração de políticas; observa 
que a definição de problemas, o debate relativo a possíveis soluções e a escolha de uma 
das opções possíveis não segue, normalmente, uma ordem sequencial, como seria correto, 
mas ocorre com frequência em simultâneo; insta a Comissão a apresentar, em primeiro 
lugar, relatórios sobre as questões a tratar, posteriormente, a convidar as partes para 
debater as soluções possíveis e, por fim, a apresentar propostas legislativas; 

48. Lamenta a inexistência de uma avaliação objetiva do progresso alcançado na realização de 
um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, bem como a falta de informação fiável 
sobre a aplicação do acervo nos Estados-Membros;

49. Propõe uma avaliação ex-post sistemática e independente da nova legislação, que avalie 
também a necessidade permanente de legislação neste domínio;

50. Acolhe com satisfação a iniciativa da Comissão de elaborar o Painel da Justiça da UE, que 
tem por objetivo assegurar um sistema judicial de elevada qualidade, nos domínios do 
Direito Civil, Comercial e Administrativo, uma vez que, no fim de contas, a aplicação 
concreta das leis compete aos tribunais; solicita que o painel de justiça avalie todos os 
domínios judiciais, nomeadamente a justiça penal e todas as questões horizontais; propõe 
que sejam, igualmente, incluídos os dados referentes à situação do Estado de Direito, da 
democracia e dos direitos fundamentais, bem como o respeito pelos valores europeus 
(Artigo 2.º do Tratado da União Europeia (TEU)) em todos os Estados-Membros;

51. Solicita que a Comissão se concentre mais em supervisionar e assegurar a aplicação 
concreta da legislação da UE por parte dos Estados-Membros; observa que, quando se 
trata dos direitos dos cidadãos, esta supervisão deve ser realizada desde o dia da entrada 
em vigor do ato; considera que é necessário envidar mais esforços neste domínio e que 
devem identificar-se os motivos para não se aplicar a legislação da UE;
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52. Entende que a melhoria da qualidade da legislação da UE nos domínios da liberdade, da 
segurança e da justiça necessita de um esforço conjunto dos Estados-Membros e das 
instituições europeias, no sentido de melhorar o intercâmbio de informações sobre cada 
sistema nacional e fornecer informação jurídica rigorosa (sobre a legislação e as normas 
vigentes a nível nacional e regional), bem como informações relativas à aplicação e às 
práticas;

53. Lamenta que o Conselho recorra frequentemente a documentos estratégicos, como a 
estratégia em matéria de drogas e a estratégia de segurança interna, que são adotados sem 
qualquer participação do Parlamento;

54. Considera que o desenvolvimento de uma cultura judicial europeia constitui um 
pré-requisito fundamental para que o espaço de liberdade, de segurança e de justiça se 
torne uma realidade para os cidadãos; apela, para o efeito, a que seja dada maior ênfase e 
concedido mais financiamento à formação judicial de todos os profissionais do Direito na 
UE; realça a importância de se adotar uma abordagem ascendente nos programas de 
formação judicial, assegurar uma melhoria do acesso aos recursos de informação sobre 
Direito Europeu através das tecnologias disponibilizadas na Web (ou seja, um portal 
e-Justiça), promover o conhecimento da legislação europeia entre os magistrados, bem 
como as competências linguísticas dos profissionais do Direito, bem como criar e gerir 
redes neste domínio; observa que a formação de forças policiais no âmbito de uma 
perspetiva europeia é igualmente importante;

III. Próximas etapas

55. Entende que a orientação, a coerência e a definição de parâmetros de referência para o 
espaço de liberdade, de segurança e de justiça são necessárias e devem ser garantidas em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 1, do TUE; propõe que a programação plurianual seja 
objeto de acordo entre as três instituições, em conformidade com esta disposição do TUE; 
insta a Comissão a tomar as iniciativas adequadas a este respeito e a apresentar uma 
proposta sobre esta matéria;

56. Exige que qualquer programação futura seja elaborada no âmbito do Tratado de Lisboa, 
num exercício conjunto do Parlamento, do Conselho e da Comissão; regista as conclusões 
do Conselho Europeu de 27 e 28 de junho do corrente ano, que afirmam que na «sua 
reunião de junho de 2014, o Conselho Europeu procederá a um debate cujo objetivo será 
definir as orientações estratégicas da programação legislativa e operacional no espaço de 
liberdade, segurança e justiça (nos termos do artigo 68.º do TFUE)»; considera a data 
prevista inoportuna;

57. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


