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I. INTRODUÇÃO

Em 18 de Fevereiro de 2009, a Comissão adoptou a proposta de regulamento que cria um Gabinete 

Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)1, acompanhada da proposta que altera a Decisão 

que cria o Fundo Europeu para os Refugiados (FER)2.

Em 7 de Maio de 2009, o Parlamento Europeu adoptou, em primeira leitura, os seus pareceres sobre 

o Regulamento EASO, relativamente ao qual foram feitas 40 alterações à proposta da Comissão3, e 

a Decisão FER, em relação à qual não apresentou propostas de alterações4.

Em 25 de Fevereiro de 2010, o Conselho adoptou a sua posição em primeira leitura sobre ambas as 

propostas, nos termos do artigo 294.º do Tratado.

Em 5/7 de Outubro de 2009, o Comité das Regiões adoptou um parecer sobre o futuro Sistema 

Europeu Comum de Asilo II5, com recomendações relativas ao Regulamento EASO.

II. OBJECTIVO DA PROPOSTA

O regulamento que cria um Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo visa melhorar a 

aplicação do Sistema Europeu Comum de Asilo, reforçar a cooperação prática entre os Estados-

-Membros em matéria de asilo, assim como prestar e/ou coordenar o apoio operacional aos Estados-

-Membros cujos sistemas nacionais de asilo estejam sujeitos a pressões específicas 

desproporcionadas. A Decisão FER está a ser alterada em paralelo, uma vez que o Gabinete vai 

assumir a responsabilidade por certas operações que até agora eram financiadas pelo Fundo para os 

Refugiados.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009, 7.5.2009.
4 T6-0379/2009, 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO DO CONSELHO EM PRIMEIRA LEITURA

Generalidades

As negociações tiveram lugar num contexto político determinado pelo Programa da Haia, que 

estabelece os objectivos e os instrumentos no domínio da justiça e assuntos internos para o período 

de 2005-2010. O Conselho Europeu manifestou o seu empenho em continuar a desenvolver o 

Sistema Europeu Comum de Asilo, mediante a alteração do quadro legislativo e o reforço da 

cooperação prática, nomeadamente criando um Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo.

Posteriormente, no Pacto Europeu sobre a Imigração e o Asilo, de Outubro de 2008, o Conselho 

Europeu acordou em criar esse Gabinete em 2009.

Em conformidade com o artigo 3.º do Protocolo relativo à posição do Reino Unido e da Irlanda em 

relação ao espaço de liberdade, segurança e justiça, anexo ao Tratado da União Europeia e ao 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o Reino Unido e a Irlanda notificaram o seu 

desejo de participar na adopção e na aplicação do regulamento relativo ao Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo.

Em conformidade com os artigos 1.º e 2.º do Protocolo relativo à posição da Dinamarca, anexo ao 

Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a Dinamarca 

não participa na adopção do regulamento e não fica a ele vinculada nem sujeita à sua aplicação.

Questões-chave

Em consonância com o disposto na Declaração Comum sobre as modalidades práticas do processo 

de co-decisão1, os representantes do Conselho, do Parlamento e da Comissão iniciaram contactos 

tendo em vista chegar a acordo aquando da adopção da posição do Conselho em primeira leitura. A 

fim de conciliar a posição das duas instituições e de ter em conta o acordo obtido nestes contactos, o 

Conselho adopta, tanto nas propostas relativas ao Regulamento EASO como nas propostas de 

alteração da Decisão FER, posições do Conselho em primeira leitura que incluem as seguintes 

principais alterações à proposta da Comissão:

                                               
1 JO C 148 de 28.5.1999, p. 1.
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Assistência aos Estados-Membros particularmente sujeitos a pressões (alterações 22, 23, 37, 
38)

O Conselho altera a proposta da Comissão com vista a clarificar as condições subjacentes à 
assistência prestada pelo Gabinete aos Estados-Membros particularmente sujeitos a pressões, 
nomeadamente a assistência prestada pelas equipas de apoio no domínio do asilo. Antes de mais, o 
Conselho especifica as tarefas das equipas de apoio no domínio do asilo e as regras para destacar os 
peritos incluídos nessas equipas. Em segundo lugar, o Conselho esclarece que a responsabilidade 
por solicitar a assistência das equipas de apoio cabe ao Estado-Membro particularmente sujeito a 
pressões. Em terceiro lugar, ao integrar alteração do Parlamento, especifica que o tipo de assistência 
especializada a prestar pelas equipas de apoio no domínio do asilo deverá estar previsto no plano 
operacional. Por último, a posição do Conselho em primeira leitura prevê que o Gabinete será 
responsável pela análise dos dados relativos à chegada súbita de grande número de nacionais de 
países terceiros susceptível de exercer pressões específicas sobre o sistema de asilo e acolhimento e 
assegurará o rápido intercâmbio das informações pertinentes entre os Estados-Membros e a 
Comissão, recorrendo nomeadamente aos sistemas de alerta rápido existentes ou, se necessário, ao 
seu próprio sistema de alerta.

Solidariedade (Alterações 2, 13, 19, 24)

No que diz respeito ao papel do Gabinete quanto à recolocação dos beneficiários de protecção 
internacional entre os Estados-Membros, ressalta dos contactos informais entre o Conselho e o 
Parlamento que o desenvolvimento da solidariedade intracomunitária deverá processar-se com base 
num acordo entre os Estados-Membros e com o consentimento da pessoa em causa. Além disso, 
sempre que tal for adequado, o Estado-Membro consultará o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR).

Do mesmo modo, no que diz respeito à reinstalação dos beneficiários de protecção internacional 
originários de países terceiros nos Estados-Membros, o Gabinete será responsável pela coordenação 
dos intercâmbios de informações e outras acções que visem a reinstalação, desenvolvidas pelos
Estados-Membros para ir ao encontro das necessidades de protecção dos refugiados e para 
manifestar solidariedade com os respectivos países de acolhimento.

Além disso, é especificado na posição do Conselho em primeira leitura que a avaliação dos 
resultados alcançados pelo Gabinete terá devidamente em conta os progressos registados, e 
ponderará a necessidade de medidas suplementares para assegurar a solidariedade e a partilha 

efectivas das responsabilidades com os Estados-Membros particularmente sujeitos a pressões.
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Nomeação e prestação de contas do Director Executivo (Alterações 4, 25, 29, 30)

Em resultado dos contactos informais entre o Conselho e o Parlamento, a posição do Conselho em 

primeira leitura prevê um processo de selecção para o lugar de Director Executivo que inclua as 

condições necessárias para uma nomeação transparente, eficiente e atempada do candidato mais 

apropriado, garantindo paralelamente a participação da Comissão, dos Estados-Membros e do 

Parlamento Europeu de forma equilibrada do ponto de vista institucional. Além disso, a prestação 

de contas pelo Director Executivo inclui novas obrigações de apresentação de relatórios, em 

especial no que diz respeito ao Parlamento Europeu. Por último, o Conselho, a Comissão e o 

Parlamento acordam numa declaração interinstitucional sobre o grupo de trabalho interinstitucional 

que participa no processo de avaliação da coerência, eficácia e prestação de contas das agências de 

regulação (ANEXO I).

Estrutura administrativa e de gestão do Gabinete

Com vista a garantir que os recursos do Gabinete sejam orientados para a tarefa principal de 

reforçar a cooperação prática entre os Estados-Membros, a estrutura administrativa e de gestão do 

Gabinete consiste no Conselho de Administração e no Director Executivo. Se necessário, o 

Conselho de Administração pode criar um Comité Executivo para assistir o Conselho de 

Administração e o Director Executivo.

Papel da sociedade civil e do ACNUR (Alterações 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

O Conselho considera importante manter um diálogo estreito entre o Gabinete e a sociedade civil.

Nessa perspectiva, o Conselho aprova a proposta da Comissão de criar um Fórum Consultivo, 

separando-o da estrutura administrativa e de gestão do Gabinete. O Fórum Consultivo reúne-se, no 

mínimo, uma vez por ano. Além disso, o Conselho aceita as alterações do Parlamento relativas ao 

papel da sociedade civil no Gabinete, especificando nomeadamente que os representantes da 

sociedade civil serão envolvidos no desenvolvimento da formação e poderão ser convidados para 

grupos de trabalho.
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Está previsto que o ACNUR desempenhe um papel específico no Gabinete. Antes de mais, um 

representante do ACNUR pode assistir como observador às reuniões do Conselho de 

Administração, a não ser que sejam discutidos pontos específicos que possam dar origem a conflitos 

de interesses. Além disso, na elaboração de documentos técnicos que remetam para pontos do 

direito internacional relativo aos refugiados, o Gabinete deverá ter na devida conta as orientações 

pertinentes do ACNUR. Por último, a posição do Conselho em primeira leitura prevê que o 

Conselho de Administração pode decidir sobre os convénios a estabelecer entre o Gabinete e o 

ACNUR, incluindo as respectivas implicações orçamentais, e pode decidir disponibilizar recursos 

financeiros para cobrir as despesas do ACNUR relativas a actividades que não estejam previstas 

nesses convénios.

Alterações do Parlamento Europeu

A resposta do Conselho às alterações 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 

38, 42 foi apresentada acima, em relação com as questões principais. Além disso, o Conselho 

aceitou na totalidade, em parte ou em princípio as alterações 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 

34, 39, 40 e 41. Por último, o Conselho não aceitou seis alterações pelas seguintes razões:

- não é adequado referir a necessidade de garantir o cumprimento das normas jurídicas 

internacionais e comunitárias (alterações 6 e 7);

- no que diz respeito ao papel do Parlamento Europeu na aprovação dos documentos técnicos 

sobre a implementação dos instrumentos comunitários relativos ao asilo, basta que o Gabinete, 

ao preparar a aprovação desses documentos, seja obrigado a ter devidamente em conta as 

opiniões expressas pelo Parlamento (alteração 27);

- considera-se desnecessário incluir uma disposição que especifique que o Gabinete pode tomar 

as medidas necessárias para obter competências apoiando-se no Fórum Consultivo (alteração 

28);

- no Regulamento EASO, a redacção a privilegiar deverá ser a utilizada habitualmente na

legislação que cria uma agência (alterações 32 e 33).
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IV. CONCLUSÃO

A posição do Conselho em primeira leitura reflecte o compromisso alcançado nas negociações entre 

o Conselho e o Parlamento Europeu, mediado pela Comissão. Em 20 de Novembro de 2009, o 

Coreper subscreveu esse compromisso, ao chegar a acordo político sobre o Regulamento EASO e a 

Decisão FER. O Presidente da Comissão LIBE do Parlamento Europeu indicou entretanto numa 

carta ao Presidente do Coreper que, se os textos de compromisso forem transmitidos ao Parlamento 

enquanto posições do Conselho em primeira leitura, irá recomendar aos membros da Comissão 

LIBE, e seguidamente ao plenário, que aceitem as posições do Conselho sem alterações na segunda 

leitura do Parlamento, sob reserva de verificação pelos Juristas-Linguistas de ambas as instituições.

Uma vez adoptados o Regulamento EASO e a Decisão FER, fica aberto o caminho para a rápida 

criação do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, que será de importância crucial para o 

reforço da cooperação prática no domínio do asilo.

____________
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ANEXO I

Declaração interinstitucional

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que cria um Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão criaram um grupo interinstitucional encarregado 

de avaliar a coerência, eficácia, prestação de contas e transparência das agências de regulação e de 

definir as bases comuns para melhorar os trabalhos destas agências. O Grupo está actualmente a 

analisar uma série de questões essenciais, nomeadamente o papel e a posição das agências de 

regulação no quadro institucional da UE, a sua criação, estrutura e funcionamento, bem como 

aspectos relacionados com o seu financiamento, orçamento, supervisão e gestão.

A fórmula acordada para a nomeação do Director do futuro Gabinete Europeu de Apoio em matéria 

de Asilo (artigo 28.º do regulamento de base), que prevê que o Parlamento Europeu "pode aprovar 

um parecer sobre o candidato seleccionado" e que o Conselho de Administração "informa o 

Parlamento Europeu sobre a forma como este parecer foi tido em conta", deve ser vista na 

perspectiva dos esforços interinstitucionais para melhorar a governação e a prestação de contas das 

agências.

_____________


