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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

25.6.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(66/2013)

Assunto: Parecer fundamentado do Congresso dos Deputados e do Senado espanhóis sobre 
a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a 
Agência da União Europeia para a Cooperação e a Formação Policial (Europol) e 
que revoga as Decisões 2009/371/JAI e 2005/681/JAI
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado do Congresso dos Deputados espanhol sobre a proposta em referência.
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ANEXO

PARECER FUNDAMENTADO 4/2013 DA COMISSÃO MISTA PARA A UNIÃO 
EUROPEIA, DE 18 DE JUNHO DE 2013, SOBRE A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
SUBSIDIARIEDADE PELA PROPOSTA DE REGULAMENTO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO QUE CRIA A AGÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA 
PARA A COOPERAÇÃO E A FORMAÇÃO POLICIAL (EUROPOL) E QUE 

REVOGA AS DECISÕES 2009/371/JAI E 2005/681/JAI [COM(2013) 173 FINAL] 
[2013/0091(COD)] {SWD(2013) 98 FINAL} {SWD(2013) 99 FINAL} {SWD(2013) 100 

FINAL}

ANTECEDENTES

A. O Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, anexo ao Tratado de Lisboa de 2007, em vigor desde 1 de dezembro de 
2009, instituiu um procedimento que permite aos Parlamentos nacionais controlar a 
observância do princípio da subsidiariedade por parte das iniciativas legislativas europeias. 
Esse Protocolo foi aplicado em Espanha pela Lei 24/2009, de 22 de dezembro, que altera a 
Lei 8/1994, de 19 de maio. Em especial, os novos artigos 3.º, alínea j), 5.º e 6.º da Lei 8/1994 
constituem o fundamento jurídico do presente parecer fundamentado.

B. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência 
Europeia para a Cooperação e a Formação Policial (Europol) e que revoga as Decisões 
2009/371/JAI e 2005/681/JAI, foi aprovada pela Comissão Europeia e remetida aos 
Parlamentos nacionais, os quais dispõem de um prazo de oito semanas para verificar a 
observância do princípio da subsidiariedade da iniciativa, prazo que termina em 25 de junho 
de 2013.

C. Em 7 de maio de 2013, a Mesa e os Porta-Vozes da Comissão Mista para a União 
Europeia decidiram proceder à análise da iniciativa legislativa europeia indicada, designando 
como relator o Senador Juan Ramón Represa Fernández e solicitando ao Governo o relatório 
previsto no artigo 3.°, alínea j), da Lei 8/1994. 

D. Recebeu-se o relatório do Governo. Este assinala que o regulamento, com a sua 
redação atual, não observa plenamente o princípio da subsidiariedade por contemplar a 
absorção da Agência CEPOL pela EUROPOL. Declara, nomeadamente, que esta absorção 
poderia implicar regulamentação europeia sobre determinados aspetos da formação policial 
dos Estados-Membros cuja oportunidade se encontra longe de estar provada.  Em relação ao 
princípio da proporcionalidade, indica que, numa primeira leitura da proposta da Comissão, 
esta ultrapassa o estritamente necessário para garantir a função da Europol de apoio, reforço e 
instrumento de cooperação relativamente aos serviços policiais dos Estados-Membros. 
Recebeu-se, de igual forma, um relatório do Parlamento basco no qual se declara que a 
iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade. 

E. A Comissão Mista para a União Europeia, na sua reunião de 18 de junho de 2013, 
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aprovou o presente

PARECER FUNDAMENTADO

1. O artigo 5.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia prevê que «O exercício das 
competências da União rege-se pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.». 
De acordo com o artigo 5.°, n.º 3, do mesmo Tratado «Em virtude do princípio da 
subsidiariedade [...], a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação 
considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao 
nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos
efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União.».

2. A proposta legislativa analisada baseia-se nos artigos 88.° e 87.°, n.° 2, alínea b),  do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

«Artigo 88.º

1. A Europol tem por missão apoiar e reforçar a ação das autoridades policiais e dos 
outros serviços responsáveis pela aplicação da lei dos Estados-Membros, bem como a 
cooperação entre essas autoridades na prevenção das formas graves de criminalidade que 
afetem dois ou mais Estados-Membros, do terrorismo e das formas de criminalidade lesivas 
de um interesse comum que seja objeto de uma política da União, bem como no combate 
contra esses fenómenos.

2. O Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de regulamentos adotados de acordo 
com o processo legislativo ordinário, determinam a estrutura, o funcionamento, o domínio de 
ação e as funções da Europol. As funções da Europol podem incluir:

a) A recolha, armazenamento, tratamento, análise e intercâmbio das informações 
transmitidas, nomeadamente, pelas autoridades dos Estados-Membros ou de instâncias 
ou países terceiros;

b) A coordenação, organização e realização de investigações e de ações operacionais, 
conduzidas em conjunto com as autoridades competentes dos Estados-Membros ou no 
âmbito de equipas de investigação conjuntas, eventualmente em articulação com a 
Eurojust.

Esses regulamentos definem igualmente as modalidades de controlo das atividades da 
Europol pelo Parlamento Europeu, controlo ao qual são associados os Parlamentos 
nacionais.

3. As ações operacionais da Europol devem ser conduzidas em articulação e com o acordo 
das autoridades do Estado-Membro ou dos Estados-Membros cujo território seja afetado. A 
aplicação de medidas coercivas releva exclusivamente das autoridades nacionais 
competentes.»
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«Artigo 87.º

2.b) Apoio à formação de pessoal, bem como em matéria de cooperação relativa ao 
intercâmbio de pessoal, ao equipamento e à investigação em criminalística;»

3. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência 
Europol, pretende constituir o quadro jurídico para a fusão do Serviço Europeu de Polícia 
(Europol) e da Academia Europeia de Polícia (CEPOL) numa única agência da União 
Europeia que manteria a denominação de Europol como Agência da União Europeia para a 
Cooperação e a Formação Policial.

Esta proposta de regulamento revoga a Decisão 2009/37/JAI do Conselho, de 6 de abril de 
2009, que criou o Serviço Europeu de Polícia (Europol) e também a Decisão 2005/681/JAI do 
Conselho, de 20 de setembro de 2005, que criou a Academia Europeia de Polícia (CEPOL).

O objetivo da proposta analisada é: 

a) Alinhar a Europol com as exigências do Tratado de Lisboa mediante a criação do quadro 
legislativo da Europol sob a forma de um regulamento e a introdução de um mecanismo 
de controlo das suas atividades Parlamento Europeu e pelos Parlamentos nacionais.

b) Cumprir os objetivos do Programa de Estocolmo, tornando a Europol a «charneira no 
intercâmbio de informações entre as autoridades policiais dos Estados-Membros» e 
criando programas europeus de formação e de intercâmbio para todos os agentes policiais 
a nível nacional e da União Europeia.

c) Conferir à Europol novas responsabilidades de modo a que possa prestar um apoio mais 
amplo aos serviços policiais nos Estados-Membros. Tal implica que a Europol assuma as 
funções atuais da CEPOL no domínio da formação dos agentes policiais e o 
desenvolvimento de um programa europeu de formação dos serviços policiais.

d) Assegurar à Europol um regime sólido de proteção de dados pessoais.

e) Melhorar a governação da Europol, aumentando a sua eficácia e conformidade com os 
princípios previstos na Abordagem Comum sobre as Agências descentralizadas da UE.

4. O Serviço Europeu de Polícia (Europol) é a Agência da União Europeia no domínio da 
cooperação essencialmente policial, criada pela Decisão 2009/371/JAI do Conselho, cuja 
função consiste em apoiar a ação dos serviços policiais nacionais, bem como a sua 
colaboração mútua na prevenção e na luta contra a criminalidade grave e o terrorismo.

O artigo 88.° do TFUE prevê que a Europol seja regida por um regulamento aprovado 
segundo o procedimento legislativo ordinário, que inclua procedimentos que permitam a 
supervisão das atividades da Agência pelo Parlamento Europeu e pelos Parlamentos 
nacionais.

De igual modo, a Academia Europeia de Polícia (CEPOL) foi criada como Agência da União 
Europeia em 2005, pela Decisão 2005/681/JAI do Conselho, e é responsável pelas atividades 
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relacionadas com a cooperação na formação dos agentes policiais. O seu objetivo é reforçar a 
interação entre as forças dos Estados-Membros através da organização de ações de formação 
com uma dimensão policial europeia.

O Programa de Estocolmo insta a converter a Europol num centro de intercâmbio de 
informação policial entre as agências de aplicação da lei da União Europeia e uma plataforma 
de serviços para as forças policiais, indicando a necessidade de ativar projetos de formação 
policial europeus e intercâmbio de programas de formação para profissionais da segurança, 
tanto a nível nacional como da União Europeia, reservando um papel fundamental à CEPOL 
em todo o processo.

A Comissão propõe, como já foi referido, a integração da Europol e da CEPOL numa nova 
Agência (– Europol –, sediada no atual quartel-general desta Agência na Haia), esperando 
reduzir custos e gerar sinergias importantes entre a ação operacional e formativa.

Segundo a exposição de motivos da proposta de regulamento sobre esta matéria, a mesma é 
conforme com as exigências do Tratado de Lisboa, as expectativas do Programa de 
Estocolmo, as prioridades estabelecidas na Estratégia de Segurança Interna da UE em Ação, 
bem como com a Abordagem Comum sobre as Agências descentralizadas da UE.

5. A UE detetou na última década um aumento da criminalidade organizada e grave, 
além de uma maior diversificação nos tipos de delitos. 

Na «Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho», de novembro de 
2010, sobre a Estratégia de Segurança Interior da EU em Ação, que propõe cinco medidas 
para uma Europa mais segura, declara-se que é incontestável que, regra geral, a vida de 
qualquer cidadão da União Europeia decorre num clima de normalidade e relativa segurança; 
no entanto, também é verdade que a sociedade enfrenta graves ameaças à segurança que estão 
a aumentar em quantidade e no modo de execução. Muitos dos grandes desafios em matéria 
de segurança ultrapassam as fronteiras e afetam setores muito diferentes da sociedade. Os 
cidadãos preocupam-se pelo facto de um Estado-Membro não poder reagir por si próprio a 
estas ameaças e, por isso, seria aconselhável que a União Europeia reforçasse a sua ação 
contra a criminalidade organizada e o terrorismo. A «Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho» propõe a forma de trabalhar em comum para uma maior 
eficácia na luta e prevenção da criminalidade grave e organizada, do terrorismo e da 
cibercriminalidade, na melhoria da gestão das nossas fronteiras externas e no aumento da 
capacidade de resistência às catástrofes naturais ou provocadas pelo homem.

Segundo a Europol, «a criminalidade grave e organizada é um fenómeno cada vez mais 
dinâmico e complexo, continuando a ser uma ameaça significativa à segurança e à 
prosperidade da UE». O estudo elaborado pela Europol salienta que os efeitos da globalização 
na sociedade e nas empresas também têm facilitado o aparecimento de novas e importantes 
variantes na atividade criminosa, havendo redes criminosas que exploram as lacunas 
legislativas, a Internet e as condições associadas à crise económica para obterem lucros 
ilícitos com um risco reduzido. A criminalidade grave causa danos importantes nas suas 
vítimas, é fonte de enormes prejuízos económicos e diminui a sensação de segurança, sem a 
qual as pessoas não podem usufruir, de forma efetiva, da sua liberdade e dos seus direitos 
individuais. Crimes como o tráfico de seres humanos, o tráfico de drogas e de armas de fogo, 
os crimes financeiros como a corrupção, a fraude e o branqueamento de capitais, a descarga 
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ilegal de resíduos dentro e fora da Europa e a cibercriminalidade não constituem apenas uma 
ameaça à segurança pessoal e económica das pessoas que vivem na Europa, mas geram 
igualmente enormes lucros ilícitos que reforçam os poderes das redes criminosas e privam as 
autoridades públicas de receitas consideradas essenciais. O terrorismo continua a ser uma 
grave ameaça à segurança da UE, uma vez que as sociedades europeias continuam a mostrar-
se vulneráveis a atentados terroristas. A criminalidade é um dos cincos temas que mais 
preocupam os cidadãos da UE, daí a necessidade de contar com agências da UE que apoiem, 
eficazmente, a cooperação, o intercâmbio de informações e a formação policial. 

6.  No que respeita ao nosso país e tendo em conta o Relatório transmitido pelo Governo 
de Espanha, em termos gerais, deve efetuar-se uma avaliação positiva da proposta, 
aplaudindo-a porque cumpre o mandato do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia segundo o qual a Europol deve ser regida por um regulamento e, além disso, deve 
garantir-se o controlo parlamentar das atividades e responsabilidades da Agência, nos termos 
do já citado artigo 88.° do TFUE.

Não obstante, deveria dar-se um novo impulso ao pleno desenvolvimento das atuais 
competências da Europol, cuja atuação não é totalmente satisfatória, e antes de reforçar as 
suas capacidades ou competências deveria melhorar-se o rendimento das que já detém.  Dado 
o reconhecimento da necessidade de fomentar e melhorar a colaboração dos 
Estados-Membros com a Europol, facultando maior quantidade e qualidade de informação 
pertinente do ponto de vista policial, não se considera necessário reforçar as obrigações dos 
Estados-Membros através de mecanismos de sanção ou semelhantes, mas sim incentivar a 
melhoria requerida e garantir a primazia dos Estados-Membros na governação da Agência.

No que respeita à fusão da Europol e da CEPOL, concebida, em princípio, como uma 
absorção da segunda pela primeira pelo Governo de Espanha, tal como a maioria dos 
Estados-Membros, não se veem os benefícios que esta possa trazer e, além disso, pode 
dizer-se que as atividades de formação policial seriam afetadas por uma previsível deslocação 
de recursos da atividade de formação para a operacional.

7.  Como referido no ponto anterior, recebeu-se o relatório do Governo de Espanha no 
sentido de que a proposta de regulamento agora em análise não observa plenamente o 
princípio da subsidiariedade, essencialmente por contemplar a absorção da Agência CEPOL 
pela Europol. Nomeadamente, esta absorção poderia implicar regulamentação europeia sobre 
determinados aspetos da formação policial dos Estados-Membros cuja oportunidade se 
encontra longe de estar provada. 

Em relação ao princípio da proporcionalidade, deve assinalar-se que, nos termos do artigo 
88.° do TFUE, transcrito no ponto 2 deste Parecer fundamentado, em que se definem as 
funções da Europol, poderia considerar-se que a proposta da Comissão ultrapassa o 
estritamente necessário para garantir a função da Europol de apoio, reforço e instrumento de 
cooperação relativamente aos serviços policiais dos Estados-Membros.

Seriam várias as questões a considerar:

a) A pretendida absorção da CEPOL pela Europol, aspeto não contemplado pelo artigo 88.° 
do TFUE.
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b) O reforço das obrigações dos Estados-Membros relativamente ao intercâmbio de 
informações com a Agência ou à necessidade de abrir inquéritos sugeridos pela Europol, 
que pode pôr em risco o essencial das relações entre as Agências de Polícia dos 
Estados-Membros e a Europol, isto é, a confiança mútua obtida após muitos anos de 
trabalho, e inundar a própria Agência com informação de valor reduzido que aumente a 
carga de trabalho e ponha em risco a sua eficácia atual. 

c) A perda de peso específico dos Estados-Membros nos órgãos e mecanismos de gestão da 
nova Agência.

d) O intercâmbio de informações inter-agências e com terceiros, que teria igualmente 
incidência na confiança atual entre as Agências de Polícia dos Estados-Membros e a 
Europol.

Convém, por fim, assinalar que diversos Estados-Membros estão preocupados por este 
excessivo nível de ambição da Comissão na sua proposta legislativa apontar para a criação de 
uma Agência europeia, Europol, como um verdadeiro agente operacional, como mais um 
agente na segurança europeia, quando os únicos agentes operacionais são - e devem continuar 
a ser – os serviços policiais dos Estados-Membros. 

CONCLUSÃO

Pelos motivos acima referidos, a Comissão Mista para a União Europeia entende que a 
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência 
Europeia para a Cooperação e a Formação Policial (Europol) e que revoga as Decisões 
2009/371/JAI e 2005/681/JAI não é conforme com o princípio da subsidiariedade 
estabelecido no Tratado da União Europeia em vigor.

O presente Parecer fundamentado será transmitido ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão Europeia, no âmbito do diálogo político entre os Parlamentos 
nacionais e as instituições da União Europeia.


