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1. Num momento em que a União Europeia introduz a sua moeda única, em que vê o 
seu alargamento tornar-se irreversível e se lança num debate importante sobre o seu 
futuro, o Conselho Europeu, reunido em Laeken em 14 e 15 de Dezembro de 2001, 
deu novos impulsos para reforçar a dinâmica da sua integração. 

 
2. Os trabalhos do Conselho Europeu foram precedidos por uma troca de impressões 

sobre os principais pontos em discussão com a Presidente do Parlamento Europeu, 
Nicole Fontaine. 

 
 
I. O FUTURO DA UNIÃO 
 
Declaração de Laeken 
 
3. Na sequência das conclusões aprovadas em Nice, o Conselho Europeu aprovou a 

declaração constante do Anexo I. Esta declaração e as perspectivas que abre 
marcam, para o cidadão, uma etapa decisiva rumo a uma União mais simples, mais 
forte na prossecução dos seus objectivos essenciais e mais presente no mundo. A 
fim de assegurar uma preparação tão ampla e transparente quanto possível da 
próxima Conferência Intergovernamental, o Conselho Europeu decidiu convocar 
uma Convenção que terá como Presidente V. Giscard d'Estaing e como Vice-
-Presidentes G. Amato e J. L. Dehaene. Participarão na Convenção todos os países 
candidatos. Paralelamente aos trabalhos da Convenção, funcionará um fórum que 
permitirá estruturar e ampliar o debate público já em curso sobre o futuro da União. 

 
4. Paralelamente aos trabalhos da Convenção, podem já ser tomadas algumas medidas 

que não requerem alterações dos Tratados. Neste contexto, o Conselho Europeu 
congratula-se com o Livro Branco da Comissão sobre a governação, bem como 
com a intenção do Secretário-Geral do Conselho de, antes do Conselho Europeu de 
Barcelona, apresentar propostas destinadas a adaptar ao alargamento as estruturas e 
o funcionamento do Conselho. O Conselho Europeu tirará as conclusões 
operacionais na sua reunião de Sevilha. Por último, o Conselho Europeu acolhe 
favoravelmente o relatório final do Grupo Consultivo de Alto Nível (Grupo 
Mandelkern) sobre a qualidade da regulamentação, bem como a comunicação da 
Comissão sobre a simplificação regulamentar que deverá conduzir à adopção de um 
plano de acção concreto no primeiro semestre de 2002. 

 
Passagem para o euro 
 
5. A introdução, em 1 de Janeiro de 2002, de notas e moedas de euros constitui o 

ponto culminante de um processo histórico de importância decisiva para a 
construção europeia. Foram tomadas todas as providências para que a introdução 
física do euro seja um êxito. Essa introdução facilitará certamente a utilização do 
euro nos mercados financeiros internacionais. A zona euro passa a constituir um 
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pólo de estabilidade para os países que nela participam, pondo-os ao abrigo da 
especulação e das turbulências financeiras. O mercado interno sairá reforçado e 
contribuirá para a manutenção de índices fundamentais sólidos, propícios a um 
crescimento duradouro. Por outro lado, o euro contribui para aproximar os cidadãos 
da União, dando uma expressão concreta e visível ao projecto europeu. Neste 
contexto, o Conselho Europeu congratula-se com a aprovação recente pelo 
Conselho e pelo Parlamento Europeu de uma decisão destinada a reduzir 
substancialmente os custos dos pagamentos transfronteiriços em euros. 

 
A política comum de segurança e defesa 
 
6. O Conselho Europeu aprovou a declaração sobre a operacionalidade da Política 

Europeia Comum de Segurança e Defesa que se reproduz no Anexo II, bem como o 
relatório da Presidência. Pela continuação do desenvolvimento da PESD, pelo 
reforço das suas capacidades, civis e militares, bem como pela criação no seu seio 
das estruturas adequadas, e no seguimento das Conferências sobre as Capacidades 
Militares e de Polícia que se realizaram em Bruxelas, em 19 de Novembro de 2001, 
a União está agora em condições de conduzir operações de gestão de crises. A 
União está determinada a ultimar rapidamente os acordos com a NATO que 
reforçarão as capacidades da União Europeia na condução de operações de gestão 
de crises que abrangem o conjunto das missões de Petersberg. Do mesmo modo, a 
aplicação dos acordos de Nice com os parceiros reforçará os meios de que a União 
dispõe para conduzir operações de gestão de crises. O desenvolvimento dos meios e 
das capacidades à sua disposição permitirá à União assumir progressivamente 
operações cada vez mais complexas. 

 
Alargamento 
 
7. O documento da Comissão intitulado "Para um alargamento bem sucedido", os 

relatórios periódicos e as parcerias de adesão revistas constituem um 
enquadramento sólido para o êxito do processo de adesão que neste momento se 
tornou irreversível. O Conselho Europeu de Berlim definiu o quadro financeiro que 
permite um alargamento. 

 
8. Ao longo dos últimos meses, foram alcançados progressos consideráveis nas 

negociações e recuperados certos atrasos. A União Europeia está decidida a levar a 
bom termo as negociações de adesão até ao final de 2002 com os países candidatos 
que estiverem aptos, a fim de que esses países possam participar nas eleições para o 
Parlamento Europeu em 2004 na qualidade de membros. As candidaturas 
continuarão a ser apreciadas segundo o seu mérito próprio, de acordo com o 
princípio da diferenciação. O Conselho Europeu declara concordar com o relatório 
da Comissão que considera que a manter-se o ritmo actual das negociações e das 
reformas nos países candidatos, Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a 
Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a República Eslovaca 
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poderão estar aptos. Por outro lado, aprecia os esforços envidados pela Bulgária e 
pela Roménia e encoraja estes países a prosseguirem nessa via. Para dar um apoio 
específico a esses países, é necessário dispor de um quadro preciso que inclua um 
calendário e um "roteiro" adaptado, na perspectiva de, em 2002, abrir com eles as 
negociações sobre todos os capítulos. 

 
9. Os países candidatos devem prosseguir decididamente os seus esforços, em especial 

a fim de desenvolverem as suas capacidades administrativas e judiciárias por forma 
a corresponder ao nível exigido. Em Junho de 2002, a Comissão apresentará ao 
Conselho Europeu de Sevilha um relatório sobre a aplicação do plano de acção para 
o reforço das instituições. 

 
10. O "roteiro" estabelecido pelo Conselho Europeu de Nice continua inteiramente 

aplicável. A Comissão proporá, já no início de 2002, posições comuns sobre os 
capítulos da agricultura, da política regional e das questões orçamentais com base 
no acervo actual e nos princípios decididos em Berlim. Os trabalhos de redacção 
dos Tratados de Adesão serão encetados na primeira metade de 2002. 
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11. O Conselho Europeu congratula-se com os recentes encontros entre os responsáveis 

das comunidades grega e turca de Chipre e encoraja-os a continuar os seus 
trabalhos com vista a encontrar uma solução global sob os auspícios das Nações 
Unidas, em conformidade com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. 

 
12. A Turquia efectuou progressos no sentido do respeito pelos critérios políticos 

fixados para a adesão, em particular com a recente modificação da sua constituição. 
Está assim mais próxima a perspectiva de abertura de negociações de adesão com a 
Turquia. Encoraja-se a Turquia a continuar a evoluir na via do respeito pelos 
critérios tanto económicos como políticos, designadamente no que se refere aos 
direitos humanos. A estratégia de pré-adesão para a Turquia deverá marcar uma 
nova etapa na análise do seu estado de preparação tendo em vista um alinhamento 
pelo acervo. 

 
 
II. ACÇÕES DA UNIÃO NA SEQUÊNCIA DOS ATENTADOS DE 11 DE  

SETEMBRO NOS ESTADOS UNIDOS 
 
Acção da União no Afeganistão 
 
13. O Conselho Europeu congratula-se com a assinatura, em Bona, em 5 de Dezembro 

último, do acordo que define as disposições provisórias aplicáveis no Afeganistão, 
enquanto se aguarda o restabelecimento de instituições estatais permanentes. Apela 
a todos os grupos afegãos para que implementem este acordo. 

 
14. O Conselho Europeu assumiu o compromisso de participar nos esforços da 

comunidade internacional destinados a restaurar a estabilidade no Afeganistão com 
base nos resultados da Conferência de Bona e nas resoluções pertinentes do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. Neste contexto, preconiza o 
escalonamento de uma força internacional de segurança que teria por mandato 
contribuir, com base numa resolução do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, para a segurança das administrações afegãs e internacionais instaladas em 
Cabul e nos seus arredores, bem como para o estabelecimento e treino das novas 
forças de segurança e das forças armadas afegãs. Os Estados-Membros da União 
estão a estudar a sua contribuição para essa força. A participação dos Estados-
-Membros da União nessa força internacional constituirá um sinal firme da sua 
vontade de melhor assumir as suas responsabilidades em matéria de gestão de 
crises e de contribuir assim para a estabilização do Afeganistão. 

 
15. Em virtude da urgência das necessidades do povo afegão, a ajuda humanitária 

continua a ser uma prioridade absoluta. O envio de ajuda, nomeadamente a favor 
dos refugiados e das pessoas deslocadas, deverá adaptar-se à evolução da situação e 
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processar-se da forma mais eficaz e mais bem coordenada que for possível. A 
União já autorizou ou está pronta a autorizar um montante de 352 milhões de euros 
para a ajuda humanitária, dos quais 103 milhões serão retirados do orçamento 
comunitário. 
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16. Mais de vinte anos de guerra e de instabilidade política arruinaram as estruturas da 
sociedade afegã, desorganizaram totalmente o funcionamento das instituições e dos 
poderes públicos e deram origem a imensos sofrimentos humanos. A União 
Europeia ajudará o povo afegão e os seus novos responsáveis a reconstruírem o país 
e a promoverem o regresso tão rápido quanto possível à democracia. Deverá ser 
concedida uma atenção especial à situação das mulheres. São necessárias uma 
cooperação e uma coordenação fortes a nível internacional para a reabilitação e a 
reconstrução. A União Europeia nomeou Klaus-Peter Klaiber Representante 
Especial para o Afeganistão sob a autoridade do Alto Representante para a PESC. 
A União co-presidirá em Bruxelas, em 21 de Dezembro próximo, a primeira 
reunião do Grupo Director para apoiar a renovação política no Afeganistão e 
melhor coordenar os esforços dos doadores tendo em vista a conferência ministerial 
prevista para Tóquio, em Janeiro de 2002. Nessas reuniões, a União comprometer-
-se-á a contribuir para a cobertura das necessidades, ao lado nomeadamente dos 
Estados Unidos, dos países árabes e do Japão. 

 
Luta contra o terrorismo 
 
17. A União Europeia reafirma a sua total solidariedade com o povo americano e a 

comunidade internacional na luta contra o terrorismo, no pleno respeito dos direitos 
e liberdades individuais. A execução do plano de acção decidido em 
21 de Setembro decorre em conformidade com o calendário fixado. Os progressos 
realizados indicam que serão atingidos os objectivos. O acordo sobre o mandado de 
captura europeu constitui um avanço decisivo. A definição comum das 
criminalizações terroristas, a elaboração de listas de organizações, pessoas, grupos 
e entidades terroristas, a cooperação entre serviços especializados, assim como a 
regulamentação adoptada em matéria de congelamento dos bens, na sequência da 
Resolução 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, constituem 
respostas concretas na luta contra o terrorismo. O Conselho Europeu convida o 
Conselho e a Comissão a ultimarem rapidamente o programa destinado a melhorar 
a cooperação entre os 
Estados-Membros em matéria de ameaças de utilização de meios biológicos e 
químicos; essa cooperação enquadrar-se-á nas actividades da Agência Europeia da 
Protecção Civil. 

 
18. A União Europeia empenha-se em mitigar as consequências para o sector dos 

transportes aéreos dos atentados de 11 de Setembro com o objectivo de dar uma 
resposta rápida e coordenada de todos os Estados-Membros. O Conselho Europeu 
congratula-se com a adopção de uma posição comum do Conselho no que se refere 
ao regulamento relativo à segurança aérea. 

 
 
III. EVOLUÇÃO EM MATÉRIA ECONÓMICA, SOCIAL E DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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Situação económica geral e perspectivas 
 
19. A economia da União atravessa um período de abrandamento do crescimento e de 

incertezas devido ao efeito combinado de uma desaceleração geral e de uma 
diminuição da procura. Espera-se todavia uma recuperação progressiva durante o 
ano de 2002. Os rendimentos disponíveis estão em aumento em virtude da 
diminuição da inflação e das reduções de impostos em vários países. A política 
orçamental visa manter a sanidade das finanças 
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públicas. Daí resultou uma redução das taxas de juros a longo prazo, o que 
contribuirá para sustentar a procura. Devido aos progressos já alcançados na via do 
equilíbrio orçamental, no âmbito do Pacto de Estabilidade e de Crescimento, a 
política orçamental poderá desempenhar um papel positivo na luta contra o 
abrandamento, por efeito dos estabilizadores automáticos, mantendo ao mesmo 
tempo o objectivo de equilíbrio a médio prazo. A confiança deve 
apoiar-se na execução coerente da estratégia em matéria de política económica, 
definida nas Orientações Gerais das Políticas Económicas (OGPE), e cujos eixos 
principais são a estabilidade macroeconómica e as reformas estruturais destinadas a 
reforçar a criação de postos de trabalho e o potencial de crescimento da União. O 
Conselho Europeu aprovou o relatório do Conselho ECOFIN sobre a tributação da 
poupança. 

 
20. O Conselho Europeu congratula-se com o resultado da Conferência Ministerial 

realizada em Doha, que lançou um novo ciclo de negociações comerciais globais, 
baseado numa abordagem equilibrada entre liberalização e regulamentação, tendo 
em conta os interesses dos países em desenvolvimento e promovendo a sua 
capacidade para se desenvolverem. A União está determinada a promover a 
dimensão social e ambiental do ciclo de negociações. 

 
A estratégia de Lisboa 
 
21. No Conselho Europeu de Barcelona, em 15 e 16 de Março de 2002, faremos o 

ponto da situação dos nossos progressos no sentido da realização do objectivo 
estratégico, definido em Lisboa, de nos tornarmos até 2010 na economia baseada 
no conhecimento mais dinâmica do mundo, com pleno emprego e maiores níveis de 
coesão social, e chegaremos a acordo sobre as medidas concretas que devemos 
tomar sobre as acções prioritárias necessárias ao bom êxito dessa estratégia. O 
abrandamento do crescimento torna ainda mais importante, no contexto actual, que 
sejam realizadas as reformas estruturais acordadas em Lisboa e em Estocolmo e 
que seja demonstrado às empresas e aos cidadãos da Europa que a nossa agenda no 
que diz respeito às questões económicas e sociais e ao desenvolvimento sustentável 
continua a ser pertinente. Deveremos utilizar os indicadores estruturais por nós 
adoptados a fim de avaliar os nossos progressos e focalizar a nossa acção. A fim de 
proporcionar ao Conselho Europeu uma visão completa da situação e assegurar a 
coerência das suas decisões, os diferentes processos preparatórios deverão 
convergir para o Conselho Europeu da Primavera. 

 
22. Na sequência do Conselho Europeu de Estocolmo, registaram-se progressos no 

tocante às diferentes vertentes da estratégia de Lisboa. Após trinta anos de debates, 
alcançou-se um acordo sobre a Sociedade Europeia. Conseguiram-se acordos sobre 
a liberalização dos serviços postais e sobre o pacote de directivas em matéria de 
telecomunicações. A aprovação de uma série de indicadores estruturais económicos 
e sociais, nomeadamente em matéria de qualidade do emprego e de luta contra a 
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pobreza e a exclusão social, assim como dos indicadores-chave para o 
desenvolvimento sustentável dará uma visão mais clara dos desempenhos de cada 
Estado-Membro, devendo servir de inspiração à Comissão na elaboração do seu 
relatório de síntese, que será apresentado em Janeiro de 2002. 
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Emprego 
 
23. A estratégia de Lisboa tem como objectivo permitir à União recuperar as condições 

do pleno emprego. Há que acelerar os esforços para atingir, até 2010, a taxa de 
emprego de 70% definida em Lisboa. Este deve ser o primeiro objectivo da 
estratégia europeia para o emprego. Na Cimeira de 13 de Dezembro de 2001, os 
parceiros sociais manifestaram o desejo de desenvolver o diálogo social elaborando 
conjuntamente um programa de trabalho plurianual, antes do Conselho 
Europeu de 2002. Os parceiros sociais insistiram igualmente na necessidade de 
desenvolver e de articular melhor a concertação tripartida sobre os diferentes 
aspectos da estratégia de Lisboa. Ficou assente que uma cimeira social deste tipo 
passará a partir de agora a realizar-se antes de cada Conselho Europeu da 
Primavera. 

 
24. O Conselho Europeu subscreve o acordo alcançado no Conselho sobre as 

Orientações para o Emprego em 2002, as recomendações individuais dirigidas aos 
Estados-Membros e o relatório conjunto sobre a situação do emprego. Estas 
decisões são prova da vontade da União de, apesar do abrandamento económico 
mundial, prosseguir os seus esforços de reforma estrutural do mercado de trabalho, 
assim como os seus objectivos em matéria de pleno emprego e de qualidade do 
emprego. 

 
Concretizar o modelo social europeu 
 
25. No domínio da legislação social, o Conselho Europeu regista com satisfação o 

acordo político entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre as directivas 
relativas à informação e consulta dos trabalhadores e à protecção dos trabalhadores 
em caso de insolvência do empregador. Insiste na importância de prevenir e 
resolver os conflitos sociais, especialmente os conflitos sociais transnacionais, 
através de mecanismos voluntários de mediação sobre os quais se convida a 
Comissão a apresentar um documento de reflexão. 

 
26. O Conselho Europeu toma conhecimento com satisfação das conclusões do 

Conselho, bem como do relatório conjunto do Conselho e da Comissão sobre os 
serviços de interesse geral, os quais serão objecto de uma avaliação, a nível 
comunitário, no que se refere aos seus desempenhos e aos seus efeitos 
concorrenciais. O Conselho Europeu incentiva a Comissão a estabelecer um quadro 
de orientação para os auxílios estatais às empresas encarregadas de missões de 
serviços de interesse geral. 

 
27. O Conselho Europeu regista com interesse a tomada em conta do princípio da 

igualdade entre homens e mulheres nas orientações gerais de política económica e 
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na parceria euro-mediterrânica, bem como a lista de indicadores sobre as 
desigualdades salariais entre homens e mulheres. 

 
28. O primeiro relatório conjunto sobre a inclusão social e a definição de um conjunto 

de indicadores comuns constituem elementos importantes da política definida em 
Lisboa para erradicar a pobreza e promover a inclusão social, incluindo a saúde e a 
habitação. O Conselho Europeu insiste na necessidade de reforçar o aparelho 
estatístico e convida a Comissão a implicar progressivamente os países candidatos 
neste processo. 
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29. O Conselho Europeu toma conhecimento do acordo político relativo à extensão da 
coordenação dos sistemas de segurança social aos nacionais de Estados terceiros e 
convida o Conselho a adoptar o mais rapidamente possível as disposições 
necessárias. 

 
30. O Conselho Europeu toma conhecimento do Relatório conjunto sobre as pensões 

elaborado pelo Comité de Protecção Social e pelo Comité de Política Económica. A 
adequação das pensões, a sustentabilidade dos regimes de pensões e a sua 
modernização e a melhoria do acesso às pensões complementares revestem-se de 
particular importância para fazer face à evolução das necessidades. O Conselho 
Europeu convida o Conselho a adoptar uma abordagem semelhante para a 
preparação do relatório sobre os cuidados de saúde e os cuidados aos idosos, à luz 
da comunicação da Comissão. Deverá ser prestada especial atenção ao impacto da 
integração europeia nos sistemas de cuidados de saúde dos Estados-Membros. 

 
Investigação e desenvolvimento 
 
31. O Conselho Europeu de Lisboa recordou a importância de incentivar a inovação, 

nomeadamente pela criação de uma patente comunitária que deveria estar 
disponível em fins de 2001. O Conselho Europeu solicita ao Conselho (Mercado 
Interno) que realize uma reunião em 20 de Dezembro próximo, tendo em vista 
alcançar, designadamente à luz do documento da Presidência e das outras 
contribuições dos Estados-Membros, um acordo sobre um instrumento flexível que 
seja o menos oneroso possível, respeitando o princípio da não-discriminação entre 
as empresas dos Estados-Membros e assegurando um elevado nível de qualidade. 

 
32. O Conselho Europeu congratula-se com a aprovação pelo Conselho de uma posição 

comum sobre o Sexto Programa-Quadro de investigação e desenvolvimento, 
destinado a reforçar o Espaço Europeu da Investigação. 

 
33. O Conselho Europeu reafirma que atribui uma importância estratégica ao Projecto 

Galileo e congratula-se com a decisão tomada em Edimburgo pela Agência 
Espacial Europeia de o financiar até ao montante de 550 milhões de euros. O 
Conselho Europeu convida o Conselho a prosseguir os seus trabalhos para poder 
tomar uma decisão sobre o financiamento da fase de desenvolvimento, até Março 
de 2002, e aprovar um regulamento até Junho de 2002, tendo em conta o relatório 
de auditoria da Price Waterhouse Coopers. 

 
Desenvolvimento sustentável e qualidade de vida 
 
34. O Conselho Europeu congratulou-se com a aprovação pelo Conselho dos 

indicadores-chave em matéria de ambiente, que completam os indicadores 
estruturais sociais e económicos tendo em vista o próximo relatório de síntese da 
Comissão. O Conselho Europeu avaliará, com base neles e pela primeira vez, a 
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implementação da estratégia da UE para o desenvolvimento sustentável, por 
ocasião da próxima reunião da Primavera, em Barcelona. 

 
35. O Conselho Europeu congratula-se com os resultados da Conferência de 

Marraquexe sobre as alterações climáticas. A União está determinada a cumprir os 
compromissos que assumiu no âmbito do Protocolo de Quioto e confirma a sua 
vontade de que esse Protocolo entre em vigor antes da Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, em que a União Europeia tenciona 
fazer-se representar ao mais alto nível. 

 
36. A União Europeia esforçou-se por responder às expectativas dos cidadãos em 

matéria de saúde, de defesa dos consumidores, de segurança e de qualidade de vida. 
O Conselho Europeu congratula-se muito especialmente com a criação da 
Autoridade Alimentar Europeia, da Agência Europeia da Segurança Aérea e da 
Agência Europeia da Segurança Marítima. A Comissão apresentará no mais curto 
prazo uma proposta tendo em vista a criação de uma Agência Europeia da 
Segurança Ferroviária. O Conselho Europeu toma nota da aprovação de vários 
textos destinados a reforçar a defesa do consumidor nos domínios da segurança dos 
produtos, do endividamento, das normas aplicáveis aos produtos derivados de 
sangue, e da utilização prudente de agentes antimicrobianos na medicina humana. 

 
 
IV. REFORÇO DO ESPAÇO DE LIBERDADE, DE SEGURANÇA E DE 

JUSTIÇA 
 
37. O Conselho Europeu reafirma o seu compromisso em relação às orientações 

políticas e aos objectivos definidos em Tampere e regista que, embora se tenham 
verificado alguns progressos, são necessários novos impulsos e novas orientações 
para recuperar o atraso registado em certos domínios. A realização de sessões do 
Conselho (Justiça e Assuntos Internos) a intervalos mais curtos contribuirá para 
acelerar os trabalhos. Importa igualmente, por um lado, que as decisões tomadas 
pela União sejam rapidamente transpostas para o direito nacional e, por outro lado, 
que as convenções celebradas desde a entrada em vigor do Tratado de Maastricht 
sejam ratificadas sem demora. 

 
Uma verdadeira política comum de asilo e de imigração 
 
38. Apesar de certas realizações, como o Fundo Europeu para os Refugiados, o 

Regulamento Eurodac e a directiva relativa à protecção temporária, verifica-se que 
os progressos conseguidos são menos rápidos e menos substanciais do que previsto. 
Por conseguinte, há que desenvolver uma nova abordagem. 

 
39. O Conselho Europeu compromete-se a adoptar, com base nas Conclusões de 

Tampere e no mais curto prazo, uma política comum em matéria de asilo e de 



CONCLUSÕES DA PRESIDÊNCIA 15

imigração que respeite o equilíbrio necessário entre a protecção dos refugiados, em 
conformidade com os princípios da Convenção de Genebra de 1951, a legítima 
aspiração a uma vida melhor e a capacidade de acolhimento da União e dos seus 
Estados-Membros. 

 
40. Uma verdadeira política comum de asilo e de imigração pressupõe a introdução dos 

seguintes instrumentos: 
� a integração da política dos fluxos migratórios na política externa da União 

Europeia. Mais especialmente, deverão ser celebrados acordos de readmissão 
com os países interessados, com base numa nova lista de prioridades e num 
plano de acção claro. O Conselho Europeu solicita que seja elaborado um 
plano de acção com base na comunicação da Comissão sobre a imigração 
ilegal e o tráfico de seres humanos; 

� o desenvolvimento de um sistema europeu de troca de informações sobre o 
asilo, a migração e os países de origem; a implementação do Eurodac, bem 
como um regulamento tendo em vista a aplicação mais eficaz da Convenção 
de Dublin, com procedimentos rápidos e eficazes; 
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� o estabelecimento de normas comuns em matéria de procedimentos de asilo, 

de acolhimento e de reagrupamento familiar, incluindo procedimentos 
acelerados nos casos em que tal se justifique. Essas normas devem ter em 
conta a necessidade de proporcionar uma ajuda aos requerentes de asilo; 

� a elaboração de programas específicos em matéria de luta contra a 
discriminação e o racismo. 

 
41. O Conselho Europeu convida a Comissão a apresentar, o mais tardar em 

30 de Abril de 2002, propostas alteradas relativas aos procedimentos de asilo, ao 
reagrupamento familiar e ao Regulamento "Dublin II". Além disso, convida-se o 
Conselho a acelerar os seus trabalhos relativos aos outros projectos em matéria de 
normas de acolhimento, de definição do termo "refugiado" e de formas de 
protecção subsidiária. 

 
Um controlo mais eficaz das fronteiras externas 
 
42. Uma melhor gestão dos controlos nas fronteiras externas da União contribuirá para 

lutar contra o terrorismo, as redes de imigração clandestina e o tráfico de seres 
humanos. O Conselho Europeu solicita ao Conselho e à Comissão que definam os 
mecanismos de cooperação entre os serviços responsáveis pelo controlo das 
fronteiras externas e estudem em que condições se poderia criar um mecanismo ou 
serviços comuns de controlo das fronteiras externas. Solicita ao Conselho e aos 
Estados-Membros que adopte as disposições necessárias para a criação de um 
sistema comum de identificação dos vistos e que estude a possibilidade de criar 
serviços consulares comuns. 

 
Eurojust e cooperação judiciária e policial em matéria penal 
 
43. A decisão relativa à criação da Eurojust, bem como a introdução dos instrumentos 

necessários à cooperação policial � a Europol, cujas competências foram 
reforçadas, a Academia Europeia de Polícia e o Grupo Especial dos Chefes de 
Polícia � representam um progresso significativo. O Conselho é convidado a 
analisar rapidamente o Livro Verde da Comissão relativo a um procurador europeu, 
tendo em conta a diversidade de sistemas e tradições jurídicas. O Conselho Europeu 
apela à criação rápida de uma rede europeia destinada a promover a formação dos 
magistrados, que servirá para desenvolver a confiança entre os intervenientes na 
cooperação judiciária. 

 
Luta contra o tráfico de drogas 
 
44. O Conselho Europeu recorda que importa intensificar a luta contra o tráfico de 

drogas e urge adoptar a proposta da Comissão nessa matéria antes do fim de Maio 
de 2002. Reserva a possibilidade de tomar novas iniciativas à luz do relatório 
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intercalar da Comissão sobre a aplicação do Plano de Acção da UE de Luta contra a 
Droga. 
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Harmonização das legislações, reconhecimento mútuo das decisões e mandado de 
captura europeu 
 
45. A decisão-quadro relativa à luta contra o tráfico de seres humanos, o mandado de 

captura europeu, bem como a definição comum das incriminações terroristas e das 
penas mínimas representam um importante progresso. Há que prosseguir os 
esforços tendentes a superar as dificuldades ligadas à diferença de sistemas 
jurídicos, nomeadamente favorecendo o reconhecimento das decisões judiciárias 
tanto em matéria civil como penal. Assim, a harmonização do direito da família 
operou um progresso decisivo com a suspensão dos processos intermédios para o 
reconhecimento de certas sentenças e, muito em especial, os direitos de visita 
transfronteiriça dos menores. 

 
 
V. RELAÇÕES EXTERNAS 
 
Médio Oriente 
 
46. O Conselho Europeu adoptou a declaração reproduzida no Anexo III. 
 
Balcãs Ocidentais 
 
47. A União Europeia assumiu integralmente o papel que lhe cabe no sentido de 

encorajar e auxiliar os países da região a prosseguirem os seus esforços no âmbito 
do Processo de Estabilização e de Associação. A perspectiva duma adesão e o 
apoio prestado pela União são elementos-chave que hão-de permitir promover esse 
processo, no respeito pelos direitos humanos, pelos princípios democráticos e pelas 
fronteiras reconhecidas internacionalmente. O Conselho Europeu congratula-se 
com a nomeação do Dr. Erhard Busek para Coordenador Especial do Pacto de 
Estabilidade e agradece ao seu predecessor, Bodo Hombach, a grande contribuição 
que deu para a estabilidade nesta região. 

 
48. A União continuará a contribuir para a recuperação e a estabilidade da Antiga 

República Jugoslava da Macedónia, nomeadamente insistindo na implementação 
integral do Acordo de Ohrid. O Conselho Europeu congratula-se com as eleições 
de 17 de Novembro no Kosovo, que assinalaram o lançamento do processo de 
autonomia provisória em benefício de todas as comunidades e da estabilidade, em 
conformidade com a Resolução n.º 1244 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. O Conselho Europeu confere ao Alto Representante para a PESC mandato 
para incentivar o diálogo entre Belgrado e Podgorica tendo em vista encontrar uma 
solução negociada para o estatuto do Montenegro democrático numa República 
Federal da Jugoslávia democrática. 

 
África 
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49. A reunião ministerial euro-africana de Outubro reafirmou a solidariedade da União 

com o continente africano, bem como o seu empenho no processo de diálogo 
iniciado no Cairo em Maio de 2000. O Conselho Europeu acolhe com grande 
interesse a Nova Parceria para o Desenvolvimento da África, anunciada em Julho 
por vários chefes de Estado africanos, que  
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testemunha a determinação destes em integrar os princípios da boa governação, da 
apropriação africana e dos direitos humanos nas políticas de desenvolvimento dos 
governos do continente. A este respeito, o Conselho Europeu congratula-se com os 
resultados da Conferência. 

 
50. O Conselho Europeu reafirma o seu pleno apoio aos acordos de Lusaka e de 

Arusha, única forma de conduzir os países da região a um entendimento duradouro 
e a uma verdadeira estabilização. Nestas circunstâncias, aprecia o compromisso 
assumido pela Comissão de, na perspectiva do reatamento do diálogo inter-
-congolês, assinar em Bruxelas, em Janeiro de 2002, o Programa Indicativo 
Nacional para a República Democrática do Congo, o que constitui um sinal forte do 
empenhamento da União Europeia em prol de todos os congoleses. 

 
51. O Conselho Europeu reitera a sua grande inquietação pela deterioração da situação 

no Zimbabué e lança um apelo urgente ao governo desse país para que tome 
imediatamente todas as iniciativas capazes de melhorar a situação, nomeadamente 
com vista às consultas a efectuar nos próximos dias com base no artigo 96.º da 
Convenção de Cotonu. 

 
Rússia 
 
52. A Cimeira de Bruxelas de 3 de Outubro de 2001 fixou orientações importantes para 

a implementação concreta da parceria estratégica entre a União e a Rússia: 
elaboração do conceito de espaço económico europeu comum; reforço do diálogo 
energético; situação específica de Kalininegrado, nomeadamente as questões 
relativas à circulação e trânsito de pessoas; questões comerciais, incluindo a adesão 
da Rússia à Organização Mundial do Comércio. A União Europeia comprometeu-se 
a intensificar ainda mais as suas relações com a Rússia e espera alcançar progressos 
substanciais em todas estas questões. O diálogo sobre as questões políticas e de 
segurança deve ganhar em substância e em resultados concretos. Tal facto deverá 
traduzir-se em iniciativas conjuntas sobre temas de interesse comum (Balcãs 
Ocidentais, Próximo Oriente). Haverá igualmente que estruturar a cooperação entre 
a União e a Rússia com base no Acordo de Parceria e Cooperação nos domínios da 
luta contra o crime organizado, o tráfico de drogas, o terrorismo e a imigração 
clandestina. 

 
Cooperação para o Desenvolvimento 
 
53. A União Europeia considera que a criação de melhores perspectivas de crescimento 

e de desenvolvimento podem oferecer uma base mais sólida para a paz e segurança. 
O Conselho Europeu convida a Comissão e o Conselho a apresentar um relatório 
sobre a forma de melhorar a coordenação das políticas europeias e internacionais 
destinadas a fomentar o desenvolvimento, como contribuição para a Conferência de 
Monterrey e para a Cimeira Mundial de Joanesburgo. 
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54. O Conselho Europeu acolhe com satisfação o compromisso do Conselho no sentido 

de analisar os meios e o calendário que hão-de dar a cada um dos Estados-Membros 
a possibilidade de atingir o objectivo das Nações Unidas de consagrar 0,7 % do 
PNB à Ajuda Pública ao Desenvolvimento, bem como o seu compromisso de 
prosseguir os esforços no sentido de melhorar os instrumentos de cooperação para o 
desenvolvimento, sobretudo nos países vítimas de crises ou conflitos. 

 
55. O Conselho Europeu salienta a necessidade de proceder mais rapidamente ao 

desembolso dos meios financeiros disponíveis para a ajuda ao desenvolvimento. 
Além disso, solicita ao Conselho e à Comissão que estudem a criação de um banco 
euro-mediterrânico para o desenvolvimento. 

 
56. O Conselho Europeu congratula-se com a organização, a 30 de Outubro último, de 

uma conferência sobre os efeitos da mundialização e com o mandato dado à 
Comissão para analisar os seus aspectos financeiros, em especial a redução da 
dívida e os métodos alternativos de financiamento do desenvolvimento. 

 
57. Enquanto se aguarda um acordo global sobre as sedes das agências, a Agência para 

a Segurança Alimentar e a Eurojust poderão iniciar as suas actividades em Bruxelas 
e na Haia, respectivamente. Caso seja criado um Procurador Europeu, a sua sede 
será fixada em conformidade com o disposto na Decisão de 8 de Abril de 1965. 

 
 
VI. DECISÕES DIVERSAS 
 
58. O acidente dramático do Túnel de Saint Gothard, que se seguiu ao ocorrido no túnel 

do Mont Blanc, veio recordar a urgência de medidas tendentes a transferir o 
transporte de mercadorias da estrada para a via férrea. A Comissão apresentará com 
a maior brevidade a sua proposta quadro sobre a tarificação da utilização das infra-
-estruturas, bem como a relativa à segurança dos túneis. A título de solução 
provisória, o Conselho Europeu pede à Comissão que apresente uma proposta de 
prorrogação do sistema dos ecopontos � previsto pelo Protocolo n.º 9 ao Acto de 
Adesão da Áustria, a fim de permitir que até ao fim do ano se encerre o capítulo 
relativo aos transportes nas negociações de adesão. 

 
59. O Conselho Europeu compromete-se a manter um nível elevado de segurança 

nuclear na União e insiste na necessidade de um controlo da segurança, tanto 
técnica como de defesa, das centrais nucleares. O Conselho Europeu solicita que 
lhe sejam apresentados relatórios periódicos dos peritos em energia atómica dos 
Estados-Membros, que manterão contactos estreitos com a Comissão. 

 
Ratificação da nova decisão sobre os recursos próprios 
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60. O Conselho Europeu tomou conhecimento, com preocupação, do facto de alguns 
Estados-Membros ainda não terem ratificado a nova decisão sobre os recursos 
próprios. O Conselho Europeu sublinha a importância de efectuar nos prazos 
fixados a transposição das decisões do Conselho Europeu de Berlim e pede-lhes 
instantemente que ultimem os procedimentos de ratificação o mais rapidamente 
possível, de forma a que a nova decisão sobre os recursos próprios possa entrar em 
vigor sem demora. 

 
61. O Conselho Europeu tomou conhecimento dos documentos e relatórios que lhe 

foram apresentados, bem como das correspondentes conclusões aprovadas pelo 
Conselho 
(cf.  Anexo IV), convidando as instituições a assegurar sem demora o respectivo 
seguimento operacional, atendendo plenamente, se for caso disso, às orientações 
políticas enunciadas nas presentes conclusões. 
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