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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
mecanismo de avaliação para verificar a aplicação do acervo de Schengen
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0624),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 77.º, n.º 2, alínea e), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0370/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O mecanismo de avaliação criado em
1998 deve, portanto, ser revisto no que 
respeita à segunda parte do mandato 
atribuído à Comissão Permanente. A 
primeira parte do mandato atribuído à 
Comissão Permanente continuará a 
aplicar-se, em conformidade com a 
Parte I da Decisão de 16 de Setembro de 
1998.

(6) O mecanismo de avaliação criado em
1998 deve, portanto, ser revisto no que 
respeita tanto à primeira, como à segunda 
parte do mandato atribuído à Comissão 
Permanente, a fim de assegurar a 
existência de um mecanismo uniforme 
assente nos mesmos critérios para os 
Estados candidatos e para os 
Estados-Membros que já aplicam o acervo 
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de Schengen.

Or. en

Justificação

O objectivo é criar um mecanismo uniforme aplicável, tanto aos Estados candidatos, como
aos Estados-Membros que já integram o espaço Schengen, de modo a evitar situações de 
dualidade normativa.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os Estados-Membros devem participar 
activamente no processo de avaliação. As 
medidas necessárias à aplicação do 
presente regulamento devem ser 
adoptadas nos termos do procedimento de 
gestão previsto no artigo 4.º da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de 
Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão.

(8) Com vista a assegurar a uniformidade 
das condições de aplicação do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela 
Comissão.1

_________
1 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a aplicação das novas regras de comitologia, ao abrigo 
do Tratado de Lisboa.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O mecanismo de avaliação deve 
incluir igualmente a verificação da 
legislação aplicável à supressão dos 
controlos nas fronteiras internas e aos 
controlos no território nacional. Dada a 
natureza específica destas disposições, 
que não afectam a segurança interna dos 
Estados-Membros, a responsabilidade 
pelas visitas no terreno deve ser atribuída 
exclusivamente à Comissão.

(10) O mecanismo de avaliação deve 
incluir igualmente a verificação da 
legislação aplicável à supressão dos 
controlos nas fronteiras internas e aos 
controlos no território nacional. A
responsabilidade pelas visitas no terreno 
deve ser atribuída a funcionários da
Comissão, em cooperação com peritos dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Para realçar o facto de o mecanismo de avaliação assentar numa cooperação estreita entre a 
Comissão e os Estados-Membros, nas visitas no terreno atinentes à supressão dos controlos 
nas fronteiras internas, devem participar igualmente peritos dos Estados-Membros. Cf. 
alteração referente ao artigo 12.º

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados e as autoridades 
nacionais de controlo devem, no âmbito 
das respectivas competências, ser 
envolvidas no processo de avaliação e 
participar, com o estatuto de observador,
nas visitas no terreno que incidam em
domínios abrangidos pelos respectivos 
mandatos.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O mecanismo de avaliação deve 
prever um mecanismo de apoio aos 
Estados-Membros, caso seja detectada 
uma deficiência grave susceptível de ter 
um impacto significativo na segurança
interna do espaço Schengen. Caso o 
Estado-Membro em questão não seja 
capaz de sanar a deficiência no prazo de 
seis meses, com o apoio dos peritos da 
Frontex, podem ser aplicadas novas 
medidas de acompanhamento e/ou
sanções, que poderão eventualmente 
conduzir à reintrodução dos controlos nas 
fronteiras por um período de tempo 
limitado.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece um 
mecanismo de avaliação para verificar a 
aplicação do acervo de Schengen nos 
Estados-Membros em que este acervo é 
aplicado na totalidade.

O presente regulamento estabelece um 
mecanismo de avaliação que visa os 
seguintes objectivos:

- apurar se os Estados que pretendem 
aderir ao espaço Schengen cumprem 
todas as condições prévias para a 
aplicação do acervo, e
- verificar a aplicação do acervo de 
Schengen nos Estados-Membros em que 
este acervo é aplicado na totalidade e nos 
Estados-Membros em que, nos termos do  
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Protocolo relevante anexo ao Tratado da 
União Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
referido acervo é parcialmente aplicável. 

Or. en

Justificação

No tocante ao primeiro travessão, o objectivo consiste em estabelecer um mecanismo 
uniforme que seja aplicável, tanto aos Estados candidatos, como aos Estados-Membros que 
já integram o espaço Schengen, de modo a evitar situações de dualidade normativa. O 
segundo travessão visa assegurar que o Reino Unido e a Irlanda participem no mecanismo de 
avaliação de acordo com o respectivo nível de participação no espaço Schengen.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os peritos dos Estados-Membros que, nos 
termos do Acto de Adesão aplicável, ainda 
não o apliquem na totalidade devem, 
contudo, participar na avaliação de todas as 
partes do acervo.

Os peritos dos Estados-Membros que, nos 
termos do Acto de Adesão aplicável, ainda 
não o apliquem na totalidade devem, 
contudo, participar na avaliação de todas as 
partes do acervo.

Os peritos dos Estados-Membros a que, 
nos termos do Protocolo relevante anexo 
ao Tratado da União Europeia e ao 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o acervo de Schengen só 
parcialmente seja aplicável, devem 
participar apenas na avaliação das partes 
do acervo aplicáveis aos 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a possibilidade de participação de peritos do Reino 
Unido e da Irlanda nas avaliações respeitantes às partes do acervo em que o Reino Unido e a 
Irlanda participam.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O programa plurianual pode conter 
referências às avaliações temáticas e ou
regionais mencionadas no artigo 8.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve enviar um 
questionário-tipo aos Estados-Membros
que serão avaliados no ano subsequente até 
15 de Agosto do ano anterior. Os 
questionários-tipo incidem sobre a 
legislação aplicável, os meios 
organizacionais e técnicos disponíveis para 
a aplicação do acervo de Schengen e os 
dados estatísticos respeitantes a cada 
domínio objecto de avaliação.

1. A Comissão deve enviar um 
questionário-tipo aos Estados-Membros
que serão avaliados no ano subsequente até 
15 de Agosto do ano anterior. Os 
questionários-tipo são elaborados em 
cooperação estreita com os 
Estados-Membros e incidem sobre a 
legislação aplicável, os meios 
organizacionais e técnicos disponíveis para 
a aplicação do acervo de Schengen e os 
dados estatísticos respeitantes a cada 
domínio objecto de avaliação.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão elabora uma lista dos 
peritos designados pelos 
Estados-Membros para participar nas 

Suprimido
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visitas no terreno. Essa lista deve ser 
transmitida aos Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem indicar os 
domínios de especialização de cada perito 
em relação aos domínios constantes do 
Anexo do presente regulamento. Os 
Estados-Membros devem notificar o mais 
rapidamente possível à Comissão as 
eventuais alterações.

Suprimido

3. Os Estados-Membros devem indicar os 
peritos que podem participar em visitas no 
terreno sem aviso prévio, de acordo com 
os requisitos previstos no artigo 10.º, n.º 5.

Suprimido

4. Os peritos devem possuir qualificações 
adequadas, incluindo sólidos 
conhecimentos teóricos e experiência 
prática adquirida nos domínios abrangidos 
pelo mecanismo de avaliação, bem como 
um conhecimento aprofundado dos 
princípios, procedimentos e técnicas de 
avaliação, e ser capazes de comunicar 
eficazmente numa língua comum.

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os peritos por si designados cumprem 
os requisitos definidos no número 
anterior, indicando a formação que lhes 
foi dada. Além disso, os Estados-Membros
devem assegurar que os peritos beneficiam 
da formação contínua que lhes permita 
continuar a preencher tais requisitos.

Os peritos que participam em visitas no 
terreno devem possuir qualificações 
adequadas, incluindo sólidos 
conhecimentos teóricos e experiência 
prática adquirida nos domínios abrangidos 
pelo mecanismo de avaliação, bem como 
um conhecimento aprofundado dos 
princípios, procedimentos e técnicas de 
avaliação, e ser capazes de comunicar 
eficazmente numa língua comum. Para o 
efeito, os Estados-Membros, em 
cooperação com a Frontex, assegurarão 
que os peritos beneficiem da formação 
adequada e necessária.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As visitas no terreno são realizadas por 
equipas designadas pela Comissão. Estas
equipas são constituídas por peritos 

1. As equipas responsáveis pelas visitas 
no terreno são constituídas por peritos 
designados pelos Estados-Membros e por 
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seleccionados a partir da lista referida no 
artigo 9.º e por um ou mais funcionários da 
Comissão. A Comissão assegura o 
equilíbrio geográfico e de competências 
dos peritos que compõem as equipas. Os 
peritos dos Estados-Membros não podem 
participar nas visitas no terreno efectuadas 
nos países em que trabalham.

um ou mais funcionários da Comissão. Os 
peritos dos Estados-Membros não podem 
participar nas visitas no terreno efectuadas 
nos países em que trabalham.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão convida os 
Estados-Membros a designar peritos que 
estejam disponíveis para participar nas 
respectivas visitas no terreno, indicando o 
respectivo domínio de especialização. No
caso de visitas com aviso prévio, a
Comissão convida os Estados-Membros a 
designarem os peritos o mais tardar seis 
semanas antes da data prevista para a sua 
realização. Os Estados-Membros
designam o perito no prazo de uma 
semana.

No caso de visitas sem aviso prévio, a 
Comissão convida os Estados-Membros a 
designarem os peritos o mais tardar duas 
semanas antes da data prevista para a sua 
realização. Os Estados-Membros 
designam o perito no prazo de 72 horas.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados e as autoridades 
nacionais de controlo, no âmbito das 
respectivas competências, serão 
convidadas a participar, com o estatuto de
observador, nas visitas no terreno 
relativas a domínios abrangidos pelos 
respectivos mandatos.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O número de peritos (incluindo 
observadores) que participam nas visitas 
de avaliação não pode exceder oito para as 
visitas no terreno com aviso prévio e seis 
para as visitas sem aviso prévio.

3. O número de peritos dos 
Estados-Membros que participam nas 
visitas de avaliação não pode exceder oito 
para as visitas no terreno com aviso prévio 
e seis para as visitas sem aviso prévio. Se o 
número de peritos designados pelos 
Estados-Membros exceder esses limites 
máximos, a Comissão, depois de consultar 
os Estados-Membros em questão, 
designará os membros da equipa com 
base no equilíbrio geográfico e nas 
competências dos peritos.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de visitas com aviso prévio, os 
Estados-Membros cujos peritos foram 
designados nos termos do n.º 1 são 
notificados pela Comissão, até quatro 
semanas antes da data da visita no 
terreno. Os Estados-Membros devem 
confirmar a disponibilidade dos peritos no 
prazo de uma semana.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição passa a integrar o n.º 1.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso de visitas sem aviso prévio, os 
Estados-Membros cujos peritos foram 
designados nos termos do n.º 1 são 
notificados pela Comissão até quatro 
semanas antes da data da visita no 
terreno. Os Estados-Membros devem 
confirmar a disponibilidade dos peritos no 
prazo de 48 horas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição passa a integrar o n.º 1.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o disposto no artigo 10.º, as 
equipas responsáveis pelas visitas no 
terreno sem aviso prévio com a missão de 
verificar a ausência de controlos nas 
fronteiras internas devem ser constituídas 
exclusivamente por funcionários da 
Comissão.

Não obstante o disposto no artigo 10.º, as 
equipas responsáveis pelas visitas no 
terreno sem aviso prévio com a missão de 
verificar a ausência de controlos nas 
fronteiras internas devem ser constituídas 
por três funcionários da Comissão e três 
peritos dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Para realçar o facto de o mecanismo de avaliação se basear no princípio da cooperação 
estreita entre a Comissão e os Estados-Membros, nas visitas no terreno atinentes à supressão 
dos controlos nas fronteiras internas devem igualmente participar peritos dos 
Estados-Membros. Cf. alteração referente ao considerando 10.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Equipas de apoio

Em caso de detecção de uma deficiência 
grave na acepção do artigo 13.º, n.º 7, a 
Frontex constituirá uma equipa de peritos 
para apoiar o Estado-Membro em questão 
na resolução da mesma, nos seis meses 
subsequentes à sua detecção. Podem, 
igualmente, estar integrados nessa equipa 
peritos dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As deficiências graves que sejam passíveis de ter um impacto significativo no nível global de 
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segurança de um ou mais Estados-Membros devem ser sanadas com urgência, para restaurar 
a confiança mútua. A Frontex, na sua qualidade de agência especializada da UE, pode e deve 
desempenhar um papel vital no apoio ao Estado-Membro em questão na resolução da
deficiência.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-B
Seguimento e sanções

Seis meses após a detecção de uma 
deficiência grave num Estado-Membro, a
Comissão programa uma visita no 
terreno. Se a visita no terreno revelar que 
a deficiência grave ainda não foi sanada, 
a Comissão apresentará ao comité 
instituído nos termos do artigo 15.º uma 
proposta relativa ao seguimento que deve 
ser dado à situação e à possibilidade de
eventuais sanções. A decisão sobre o 
seguimento e possíveis sanções, que pode
eventualmente conduzir à reintrodução 
dos controlos nas fronteiras, será tomada 
de acordo com o procedimento de exame 
referido no artigo 15.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Caso um Estado-Membro, decorrido um período de seis meses e apesar do apoio da Frontex, 
não tenha sanado a deficiência grave, a Comissão deve ter a possibilidade de adoptar 
medidas de seguimento, incluindo sanções, em cooperação com o comité composto por
representantes dos Estados-Membros.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 15 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité 
composto por representantes dos 
Estados-Membros e presidido pelo 
representante da Comissão.

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité obedece ao regime previsto 
no Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a aplicação das novas regras de comitologia, ao abrigo 
do Tratado de Lisboa.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 15 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se remeter para o presente 
número, são aplicáveis os artigos 4.º, 7.º e 
8.º da Decisão 1999/468/CE.

2. Sempre que se remeter para o presente 
número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a aplicação das novas regras de comitologia, ao abrigo 
do Tratado de Lisboa. A fim de garantir uma participação adequada dos representantes dos 
Estados-Membros, deve optar-se pela aplicação do procedimento de exame previsto no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011. Este procedimento requer que as propostas da 
Comissão sejam aprovadas por uma maioria qualificada do comité de peritos. Em 
contrapartida, no âmbito do procedimento consultivo previsto no artigo 4.º, a Comissão pode 
adoptar um acto de execução, ainda que a maioria dos representantes dos Estados-Membros
se lhe oponha.



PE460.834v01-00 18/21 PR\860326PT.doc

PT

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

A Parte II da Decisão do Comité 
Executivo de 16 de Setembro de 1998, 
relativa à criação de uma comissão 
permanente de avaliação e de aplicação de 
Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def), 
intitulada 'comissão de aplicação para os 
Estados que já aplicam a convenção', será 
revogada um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

A Decisão do Comité Executivo de 16 de 
Setembro de 1998, relativa à criação de 
uma comissão permanente de avaliação e 
de aplicação de Schengen (SCH/Com-ex 
(98) 26 def), intitulada "comissão de 
aplicação para os Estados que já aplicam a 
convenção", será revogada um ano após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

No entender do relator, cumpre criar um mecanismo de avaliação uniforme assente no
presente regulamento. Consequentemente, deve revogar-se a Decisão do Comité Executivo, 
não só no que respeita à Parte I, mas também no que respeita à Parte II.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

O Conselho pode decidir efectuar as 
avaliações de Schengen previstas nos 
Actos de Adesão celebrados depois da 
entrada em vigor do presente 
regulamento, nos termos nele previstos. 

Suprimido.

Or. en

Justificação

Atendendo a que a inclusão dos países candidatos no novo mecanismo de avaliação de 
Schengen já é contemplada na nova redacção do n.º 1 do artigo 1.º, o artigo 20.º torna-se, 
desde logo, obsoleto.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes:

A criação do espaço Schengen, no final dos anos oitenta e início dos anos noventa, foi um dos 
maiores sucessos da história europeia, caracterizado pela ausência de controlos nas fronteiras 
comuns entre os países participantes e a introdução da liberdade de circulação no interior 
desse espaço. Em paralelo, foram implementadas várias medidas compensatórias, 
nomeadamente o reforço dos controlos nas fronteiras externas, da cooperação policial, 
aduaneira e judicial, a criação do Sistema de Informação de Schengen, entre outras.

A eliminação dos controlos nas fronteiras internas exige uma confiança mútua total entre os 
Estados-Membros no que respeita à sua capacidade de aplicação plena das medidas de 
acompanhamento que permitem essa supressão. Com efeito, a segurança do espaço Schengen 
depende do rigor e da eficácia que cada Estado-Membro imprime ao controlo das suas 
fronteiras externas e também da qualidade e rapidez com que é feito o intercâmbio de 
informações através do SIS. A fragilidade ou o inadequado funcionamento de qualquer destes 
elementos põe em risco a segurança da União e a eficácia do espaço Schengen.

Em 1998, foi criada uma Comissão Permanente, tendo-lhe sido atribuída a responsabilidade 
de avaliar os Estados-Membros, em dois momentos distintos:

- Verificação prévia - cumpria-lhe verificar o cumprimento de todas as condições 
prévias à aplicação do acervo de Schengen, com vista à supressão dos controlos 
fronteiriços

- Aplicação - a confiança mútua estabelecida no momento da supressão dos controlos 
fronteiriços deveria ser mantida e reforçada através de avaliações da aplicação do 
acervo de Schengen pelos Estados-Membros.

Com a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, em 1999, e a integração do acervo de 
Schengen no âmbito da UE, esta Comissão Permanente viu o seu nome alterado para Grupo 
de Avaliação de Schengen (SCH-EVAL), mas, no restante, o seu mandato permaneceu 
inalterado, mantendo o seu carácter intergovernamental.

No âmbito do Programa de Haia, a Comissão foi convidada a apresentar uma proposta que 
complementasse e suprisse as deficiências identificadas no mecanismo de avaliação de 
Schengen em vigor. Em Março de 2009, a Comissão apresentou duas propostas de 
instrumentos legislativos separados, um regulamento do Conselho e uma decisão do 
Conselho, que definiam um enquadramento legal com vista à criação de um mecanismo único 
de verificação e controlo da correcta aplicação do acervo de Schengen. O regulamento 
abrangia as actividades relacionadas com os elementos de liberdade de circulação e de 
controlo fronteiriço do acervo. A decisão tinha por objecto medidas de polícia destinadas a 
compensar a supressão dos controlos nas fronteiras internas.

As propostas visavam ainda responder a questões de ordem jurídica suscitadas pela integração 
do acervo de Schengen no quadro normativo da UE, quando cada disposição do acervo 
assentava ainda numa base jurídica do primeiro ou do terceiro pilar. 
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O Parlamento Europeu foi consultado sobre as duas propostas e, com base no parecer emitido 
pelo seu Serviço Jurídico quanto à adequação da escolha da base jurídica feita pela Comissão, 
concluiu que a proposta de regulamento deveria ter sido sujeita ao procedimento de 
co-decisão. Atendendo a que ambas apresentavam as mesmas deficiências e, juridicamente, 
constituíam duas faces de uma mesma moeda - a criação de um mecanismo único de 
avaliação de Schengen - impunha-se tratar as propostas como um "pacote". Em Outubro de 
2009, o Parlamento Europeu rejeitou-as, convidando a Comissão a retirá-las e a apresentar 
novas propostas substancialmente melhoradas que respeitassem o processo de co-decisão e 
tivessem em conta a entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a proposta do terceiro pilar tornou-se obsoleta 
e foi retirada na Comunicação "Omnibus" de Dezembro de 2009. Ao mesmo tempo, a 
Comissão decidiu, igualmente, retirar a proposta remanescente (o regulamento do primeiro
pilar).

Âmbito da nova proposta

Em Novembro de 2010 a Comissão apresentou uma nova proposta, única, tendente a
estabelecer um regime jurídico de avaliação da correcta aplicação do acervo de Schengen. 
Esse mecanismo de avaliação visa preservar a confiança mútua entre os Estados-Membros
quanto à sua capacidade para aplicar de forma eficaz e efectiva as medidas de 
acompanhamento que permitem manter um espaço sem fronteiras internas. 

O processo legislativo proposto é o da co-decisão, reconhecendo ao Parlamento Europeu o 
seu papel de participante de pleno direito no domínio da justiça e dos assuntos internos. Para 
reforçar a transparência, propõe-se a apresentação periódica de relatórios ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu sobre as avaliações efectuadas, as conclusões das mesmas extraídas e as 
medidas de seguimento tomadas pelos Estados-Membros em questão.

A proposta pretende ainda tornar mais eficaz o mecanismo de avaliação de Schengen, 
assegurando uma aplicação transparente, eficaz e coerente do acervo de Schengen.

O novo mecanismo de avaliação deve basear-se em questionários e visitas no terreno, com ou 
sem aviso prévio, e comporta diversas fases. Deve haver um programa plurianual de 5 anos
(cada Estado-Membro deve ser avaliado pelo menos uma vez nesse período) com a lista dos 
países a avaliar (fase preparatória). O projecto de programa deve ser adoptado no âmbito de
um procedimento de comitologia. 

O mesmo deve acontecer em relação ao programa anual, que deve basear-se na análise de 
riscos efectuada pela Frontex. Este programa deve prever as avaliações a realizar por país, 
com ou sem aviso prévio (neste último caso, a lista dos Estados-Membros deve ser 
confidencial).
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Posição do relator

O relator felicita a Comissão Europeia pela apresentação desta nova proposta, que não só tem 
em linha de conta algumas das críticas que o Parlamento Europeu havia feito no passado,
como propõe, justamente, uma base jurídica (o artigo 77.º, n.º 2, alínea e), do TFUE), que 
implica o procedimento de co-decisão.

É necessário um novo mecanismo de Avaliação de Schengen com várias características:

- mais comunitário (com uma abordagem europeia e o envolvimento das instituições 
comunitárias, e não exclusivamente intergovernamental);

- mais transparente (com a obrigação de informar o Conselho e o Parlamento Europeu do 
resultado das visitas de inspecção, das recomendações da Comissão e da sua aplicação);

- com mais cooperação (garantindo a participação equilibrada entre a Comissão e os 
Estados-Membros e a plena participação de peritos europeus e nacionais);

- com melhor aproveitamento dos recursos (envolvendo a Frontex e tirando partido da sua 
experiência e análises de risco);

- mais eficaz (com equipas menos "pesadas");

- mais consequente (permitindo avaliar com rigor o grau de cumprimento das regras de 
Schengen e prevendo mecanismos para a sua tempestiva correcção e pondo, desse, modo 
cobro a um certo sentimento de impunidade).

O relator sublinha a sua oposição a um sistema com "dois pesos e duas medidas", que é muito 
severo relativamente aos países candidatos e muito contemporizador para com os Estados que 
já integram Schengen. Assim sendo, considera que as regras devem ser idênticas e que o 
sistema de avaliação deve pressupor que a obrigação de observância das regras de Schengen é 
constante, não sendo apenas válida para o momento da adesão. Não faz, assim, qualquer
sentido ter critérios diversos e sistemas de avaliação diferentes consoante os Estados.

O relator salienta uma vez mais a importância da confiança mútua, em que repousa todo o 
sistema de Schengen.

A concluir, procurou acautelar-se a participação parcial do Reino Unido e da Irlanda,
permitindo a sua avaliação no que diz respeito à cooperação policial, às operações 
SIS/SIRENE e à protecção de dados.


