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Senhor Presidente do Conselho Europeu,

Senhores Chefes de Estado e de Governo,

Minhas Senhoras e meus Senhores,

É a primeira vez, desde a minha eleição para a Presidência do Parlamento Europeu, no passado dia  20
de Julho, que  tenho a honra de usar da palavra perante vós, sob a Presidência dos nossos amigos
finlandeses a quem agradeço o acolhimento. Quero expressar a minha satisfação, aproveitando esta
oportunidade para, antes de mais, vos saudar em nome do Parlamento Europeu.

Com efeito, aquando da conclusão do Tratado de Amesterdão, V. Exas., na qualidade de chefes de
Estado e de Governo dos quinze Estados-Membros da União, tiveram a coragem política de, sem outro
propósito que não o de reforçar o carácter democrático das Instituições Europeias, dar  poderes mais
amplos ao Parlamento, que represento perante vós, nomeadamente mediante o alargamento do âmbito
da co-decisão e o reforço do controlo do Parlamento sobre a Comissão.

O nosso primeiro teste consistiu na investidura da nova Comissão, presidida pelo Sr. Romano PRODI.
O processo não era isento de riscos, mas desenrolou-se na transparência e na dignidade, evitando o
perigo da complacência - que os cidadãos nos teriam censurado - e o da caça às bruxas sectária - que
teria conduzido a uma grave crise interinstitucional. As nossas três Instituições deram um exemplo de
democracia e de responsabilidade, saudado pelos meios de comunicação social e pelos cidadãos que,
com frequência, duvidam da vida política. Creio poder afirmar, caro Romano PRODI, que trabalhámos
bem em conjunto, num clima de muito grande confiança mútua.

Manifesto a minha satisfação pelo facto de, hoje em dia, as vias da cooperação entre o Conselho, a
Comissão e o Parlamento estarem assim abertas, de forma simultaneamente serena e equilibrada.

Quanto a mim, quero assegurar-vos que  zelarei sempre, ao longo da minha presidência, por que o
Parlamento Europeu, cumprindo-lhe embora o dever de exercer plenamente as suas novas
responsabilidades, não deixe de agir dentro deste espírito.

Se bem que o Parlamento deseje que esta conquista seja plenamente realizada, como terei ocasião de
vos sugerir dentro de instantes, foi assim introduzido um progresso substancial no processo de
construção democrática da União.
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Projecto de um novo salto qualitativo

No que se refere, neste momento, à realização do AEspaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça@

preconizado no Tratado de Amesterdão, foi vosso desejo consagrar-lhe uma reunião extraordinária do
Conselho Europeu, aqui, em Tampere.

Trata-se de uma diligência pela qual felicito os iniciadores, pois é susceptível de transmitir uma
importante mensagem política aos cidadãos.

Congratulo-me tanto mais quanto, desde a minha eleição, me comprometi, perante a Assembleia, a
colocar a presidência que me foi confiada sob o signo principal da reconquista da adesão dos nossos
concidadãos para o ideal do projecto europeu.

Gostaria agora de vos explicitar de forma sucinta a posição do Parlamento Europeu nesta matéria. A
nossa Instituição considera que a realização deste objectivo constituirá um salto qualitativo na evolução
da União. Depois das décadas que foram consagradas à criação do mercado único, posteriormente da
moeda única e, mais recentemente, ao propósito de uma política convergente em prol do emprego e de
uma política externa comum, trata-se agora de imprimir um novo impulso à cidadania europeia.

A abordagem convergente do Parlamento quanto às orientações

A Resolução que aprovámos em 16 de Setembro último, em Estrasburgo B assim como as que a
precederam B, demonstram uma ampla convergência com as grandes linhas de orientação que foram
amadurecendo no seio das Instituições Europeias, bem como nas opiniões públicas.

Quer se trate do controlo da imigração, da luta contra a insegurança ligada ao incremento da
criminalidade internacional sob todas as suas formas B criminalidade financeira e branqueamento de
dinheiro de origem ilícita, tráfico de droga, o aspecto mais devastador -, quer se trate da criação de um
verdadeiro espaço judiciário europeu,  os nossos concidadãos aguardam respostas e posso assegurar-vos
que o Parlamento prestará o seu pleno apoio às iniciativas inovadoras que o Conselho Europeu vier a
tomar.

Inflexões necessárias para ter êxito

Porém, o Parlamento Europeu desejaria que fossem tidas em conta as preocupações que destacou nos
seus debates e que têm a ver com a forma como estas iniciativas serão decididas e postas em prática.

Com efeito, se estas orientações são de molde a afectar directamente os europeus na sua vida quotidiana
e no que lhes é mais caro - a liberdade, a segurança, as expectativas em matéria de justiça -, cabe-nos
convencê-los de que a União é efectivamente capaz de as concretizar.

Esclarecer os cidadãos com vista a uma maior credibilidade

Todavia, a elevada taxa de abstenção registada nas últimas eleições europeias sobressaltou-nos e
revelou que os nossos concidadãos aderem menos aos actos que adoptamos em seu nome: duvidam da
capacidade da União de dar resposta aos seus receios e aspirações, e, inclusivamente, da sua vontade
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de tomar as decisões que se impõem na lógica de uma comunidade cujas fronteiras internas
desapareceram.

Assim, o Parlamento insiste em que o prazo de cinco anos previsto no Tratado de Amesterdão para
realizar plenamente o espaço de liberdade, de segurança e de justiça seja irrevogável e em que sejam
desde já despendidos todos os esforços para que a programação das iniciativas necessárias permita
respeitar este prazo. Quaisquer que sejam as dificuldades, o que está em causa é a credibilidade da
União, dos seus dirigentes e dos seus representantes eleitos perante os cidadãos, que já não se
contentam com uma mera declaração de intenções.

Consideram, Senhores Chefes de Estado e de Governo, que será possível atingir este objectivo?

Relativamente a esta questão da credibilidade, permitam-me  que apresente um exemplo flagrante: o
das esperanças suscitadas pela assinatura, em 28 de Maio de 1998, da Convenção de Bruxelas II sobre
a competência, o reconhecimento e a execução das decisões em matéria matrimonial e de
responsabilidade parental, conhecida por "Bruxelas II". Infelizmente, não foi ratificada em tempo
oportuno pelos Estados antes da entrada em vigor do Tratado de Amesterdão. Ora, graças ao
desenvolvimento das trocas e à liberdade de circulação das pessoas, milhares de crianças encontram-se
hoje divididas entre direitos nacionais contraditórios quando se verifica a separação de cônjuges de
nacionalidade diferente.

Esta Convenção foi uma mera etapa na elaboração, mais tarde ou mais cedo indispensável, de um
direito da família europeu. Permitam-me que acrescente que teve o mérito de ser uma das raras
realizações no domínio da cooperação judiciária obtida no âmbito do Tratado de Maastricht. Os nossos
concidadãos não compreenderam que, após os quinze anos necessários para a elaborar e firmar, não se
tenha efectuado a sua ratificação. Hoje, Senhor Presidente, no novo quadro do Tratado de Amesterdão,
está em vias de ser adoptada uma proposta de regulamento. Gostaria que V. Exa. me confirmasse que
é intenção real dos chefes de Estado e de Governo que este texto se torne finalmente o de um direito
positivo sob a sua Presidência, pois a União não pode permanecer ao nível de um direito virtual...

Despender um esforço radical de legibilidade

O Parlamento considera que é necessário despender um outro esforço radical para que os resultados dos
nossos trabalhos sejam traduzidos em termos acessíveis aos cidadãos. O carácter obscuro de um grande
número de actos comunitários constitui um entrave considerável à sua adesão consciente à União e cria
uma excelente oportunidade para todos os que tentam tirar partido dos medos colectivos difusos. Para
só citar um exemplo anedótico, os termos Aprimeiro, segundo e terceiro pilares@ são incompreensíveis
para o homem da rua.  Poderia, evidentemente, multiplicar os exemplos do nosso jargão comunitário
que hoje nos insta a procurar uma maior legibilidade dos nossos textos e das nossas decisões.

Contornar as dificuldades graças a abordagens inovadoras

No domínio da cooperação policial, o Parlamento Europeu verifica que foram realizados grandes
progressos. No entanto, insiste em que o direito de perseguição nas zonas transfronteiriças possa ser
exercido sem os entraves que ainda se colocam com excessiva frequência. Em contrapartida, a
cooperação judicial depara-se com dificuldades reais, preconceitos ou reflexos de soberania que não
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subestimo, mas que devem ser suprimidos no interesse superior dos cidadãos da União. Em vez de
prosseguir o trabalho de Sísifo que consistiria em procurar uma harmonização redutora dos direitos
penais, por que não inspirar-nos na abordagem iniciada com o reconhecimento mútuo dos diplomas?
Encarada inicialmente como revolucionária, permitiu assegurar a livre circulação dos trabalhadores e
a liberdade de estabelecimento no domínio do mercado interno. Considerarão V. Exas., Senhores
Chefes de Estado e de Governo, que este reconhecimento mútuo das decisões judiciais constitui uma
via apropriada?

Ter em consideração a insegurança que as pessoas experimentam no seu dia-a-dia

Continuando a abordar o tema da segurança, faço votos por que o Conselho, orientando-se pelo mesmo
anseio - o de atender às preocupações dos cidadãos - não omita aquilo que me permitiria denominar a
segurança no dia-a-dia. O que as pessoas vivem com maior intensidade é a insegurança ou a injustiça
no quotidiano: o facto de não poderem passear numa rua sem o receio de que lhes seja arrancada a mala
da mão, a chantagem nas escolas, a agressão nos transportes públicos, a violência de que são vítimas
as crianças. Este tipo de crimes figura, nas estatísticas,  no capítulo da "micro-criminalidade"!! Na
realidade, trata-se de um verdadeiro problema de sociedade.

Não ignoro que esta segurança no quotidiano se inscreve no âmbito de responsabilidade de cada país
e não no da cooperação intergovernamental ou a fortiori das Instituições Europeias. Contudo, a
percepção que os cidadãos têm da segurança representa, no seu espírito, um todo. É meu desejo que o
Conselho, sem deixar de conferir o lugar que se impõe aos aspectos de técnica policial ou judiciária de
luta contra o crime organizado a nível transfronteiriço, bem como às medidas repressivas necessárias,
possa ser visto pelos cidadãos como tendo estado atento à necessidade de responder às suas
preocupações cruciais. Não seria possível impulsionar um amplo movimento de informação, à escala
europeia, sobre as experiências locais, regionais  ou nacionais que culminaram num resultado positivo
e fomentar todas as que congregam as forças da vida associativa? Há que ter em conta que encerram
um capital considerável de dedicação, de acção desinteressada, de excelente conhecimento dos meios
vulneráveis, de capacidade para o diálogo pacificador, cuja acção poderia coadjuvar a dos Estados, por
pouco que seja considerada e apoiada.

Desenvolver a vertente positiva do projecto, por intermédio da Carta dos Direitos Fundamentais

O conjunto de todos estes problemas deverá inscrever-se numa óptica ambiciosa, que consiste em dotar
a União de uma Carta dos Direitos Fundamentais. A definição destes direitos não pode constituir um
exercício de retórica, mas sim ser efectuada em simultâneo com a edificação do espaço de liberdade,
 de segurança e de justiça que a luta contra a criminalidade exige.

A Carta virá concretizar a necessária dimensão positiva e exaltante que há que conferir a este grande
projecto, nomeadamente pensando na juventude dos nossos países. É necessária para evitar que o
projecto seja assimilado ao desígnio de uma política exclusivamente norteada pela segurança, cabendo-
me aqui afirmar que partilho, neste aspecto, as observações expressas a V. Exas. pelo Presidente
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PRODI. A Carta garantirá, perante as investidas do extremismo xenófobo e o mundo inteiro que nos
observa e nos inveja, que, devendo garantir a  segurança dos seus cidadãos, a Europa continua a ser a
terra que sempre foi, de acolhimento, de integração e de asilo para os que são oprimidos em outras
regiões do Planeta.

O apelo dramático que nos foi lançado, neste Verão, pelos dois jovens guineenses que faleceram no
trem de aterragem de um avião, mostra-nos até que ponto existe um sonho de "Europa" no mundo e até
que ponto é urgente  que a União Europeia redefina a sua política de cooperação numa perspectiva de
co-desenvolvimento.

A primeira etapa da elaboração desta Carta dos Direitos Fundamentais consistirá em determinar  a
composição da instância que definirá o respectivo conteúdo. Estou convicta de que V. Exas.
compreenderão a vontade que nos assiste de garantir uma representação equilibrada das diferentes
fontes da legitimidade europeia: o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. É também minha
convicção que há que encontrar uma forma apropriada de associar os parlamentos nacionais e implicar
as ONG e outros sectores da sociedade civil.

A dinâmica democrática e o papel do Parlamento Europeu

Permitam-me que vos expresse muito sinceramente o meu ponto de vista: o papel do Parlamento na
elaboração da Carta será muito importante.

E o meu desígnio situa-se ainda mais além, na óptica da próxima Conferência Intergovernamental.

Não ignoro, como sabem certamente, os actuais limites dos Tratados, que, como é evidente, constituem
a  nossa lei interinstitucional comum.

No que respeita aos "segundo e terceiro pilares", para retomar aqui os termos bárbaros  com que há
pouco me agastava, quando estes se destinam aos cidadãos, é muito limitado o papel que cabe ao
Parlamento Europeu. Contudo, Amesterdão abriu a via a uma certa comunitarização, estabelecendo,
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assim, o princípio das transferências e partilhas necessárias das soberanias nacionais nos domínios da
justiça e dos assuntos internos. O Parlamento Europeu não minimiza o que está em jogo nesta grande
aventura da História europeia. Todavia, não existe alternativa a esta congregação dos nossos valores,
se atentarmos nas tragédias do século que ora finda.

Posto isto, permitir-me-ão que vos comunique que a nossa Instituição vos convida para uma nova
ousadia na senda de um funcionamento autenticamente democrático da União?

Atendendo a que se encontra em causa definir os direitos fundamentais de que os cidadãos comunitários
irão beneficiar, a título pessoal, em todo o território da União, a que uma tal Carta definirá as
modalidades de aplicação dos valores humanistas que, na sua larga maioria, os cidadãos partilham, ou
a que se impõe adaptar as Instituições Europeias para as próximas décadas, os cidadãos europeus não
compreenderiam que a Assembleia que elegem por sufrágio universal directo detivesse somente um
papel consultivo menor, ou de figurante. Será que, no tocante a estes problemas fundamentais para o
futuro da Europa e dos homens e mulheres que nela vivem, o Parlamento poderia ter um papel menor
do que aquele que V. Exas. entenderam reconhecer-lhe  com o processo de co-decisão para a conclusão
do mercado interno?

Este não é o local adequado para precisar sob que forma, tanto no que respeita à instituição do espaço
de liberdade, de segurança e de justiça, como à da futura CIG, conviria fixar as modalidades
equilibradas, forma essa que, evitando a confusão das Instituições, garantirá a contribuição do
Parlamento muito antes da tomada de decisões. Contudo, estou convicta de que os ventos da História,
a lógica da construção europeia e a da democracia aplicada ao funcionamento da União vão no sentido
desta nova etapa que vos convido a transpor.

O Parlamento detém o poder de emitir parecer favorável sobre a adesão dos novos candidatos à União.
Não o associar, hoje em dia, à elaboração do espaço de liberdade, de segurança ou de justiça, ou,
amanhã, à reforma das Instituições que preparará o alargamento da União, seria contrário à lógica e à
dinâmica de uma democracia europeia adulta.

Logo nas minhas palavras iniciais fiz questão de prestar homenagem ao vosso Conselho pelo acervo
dos Tratados de Maastricht e de Amesterdão. É minha convicção que o Conselho assumirá a mesma
atitude de abertura e, por que não dizê-lo, de audácia prospectiva, para com estes novos desafios a que
a Europa terá de dar resposta.

Muito obrigada.

*
*      *

CONSELHO   EUROPEU
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Em 15 e 16 de Outubro de 1999, o Conselho Europeu reuniu em sessão extraordinária, em Tampere,
para debater a criação de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça na União Europeia. No
início dos trabalhos procedeu-se a uma troca de pontos de vista com a Presidente do Parlamento
Europeu, Nicole Fontaine, sobre os principais pontos em debate.

O Conselho Europeu está empenhado no desenvolvimento da União enquanto espaço de liberdade, de
segurança e de justiça, utilizando plenamente as possibilidades oferecidas pelo Tratado de Amesterdão.
O Conselho Europeu envia uma forte mensagem política para reafirmar a importância deste objectivo
e acordou num determinado número de orientações políticas e de prioridades que irão permitir que este
espaço seja uma realidade a breve prazo.

O Conselho Europeu inscreverá e manterá este objectivo como ponto essencial da agenda política.
Procederá em permanência a uma avaliação dos progressos realizados na implementação das medidas
necessárias e no cumprimento dos prazos estabelecidos no Tratado de Amesterdão, no Plano de Acção
de Viena e nas presentes conclusões. Solicita-se à Comissão que apresente uma proposta de painel de
avaliação adequado para esse efeito. O Conselho Europeu salienta a importância de assegurar a
transparência necessária e de manter o Parlamento Europeu regularmente informado. Na sua reunião
de Dezembro de 2001, o Conselho Europeu realizará um debate aprofundado para avaliar os progressos
alcançados.

O Conselho Europeu, num domínio que se prende estreitamente com o espaço de liberdade, de
segurança e de justiça, chegou a acordo sobre a composição, método de trabalho e disposições práticas
(constantes do anexo) da instância encarregada da elaboração de um projecto de Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia. O Conselho Europeu convida todas as partes envolvidas a assegurar
que os trabalhos sobre a Carta se iniciem rapidamente.

O Conselho Europeu manifesta a sua gratidão pelo trabalho de Jürgen Trumpf, o Secretário-Geral
cessante do Conselho, e em especial pelo seu contributo para o desenvolvimento da União na sequência
da entrada em vigor do Tratado de Amesterdão.

Atendendo a que um dos elementos centrais do trabalho da União nos próximos anos consistirá em
reforçar a política externa e de segurança comum, incluindo o desenvolvimento de uma política
europeia de segurança e de defesa, o Conselho Europeu espera que o novo Secretário-Geral do
Conselho e Alto Representante para a PESC, Javier Solana, contribua de forma determinante para a
prossecução desse objectivo. Javier Solana poderá contar com o apoio incondicional do Conselho
Europeu no exercício das suas atribuições, em conformidade com o n1 3 do artigo 181 do Tratado, por
forma a poder desempenhar cabalmente as suas funções. Entre as suas responsabilidades conta-se a
cooperação com a Presidência para assegurar que as deliberações e acções no domínio da política
externa e de segurança sejam conduzidas de forma eficaz, com o objectivo de promover a continuidade
e a coerência da política com base nos interesses comuns da União.



CONCLUSÕES DA PRESIDÊNCIA

Boletim 18.10.1999 - PT - PE 168.495

14
PARA UMA UNIÃO DE LIBERDADE, DE SEGURANÇA E DE JUSTIÇA:

OS MARCOS DE TAMPERE

1. Desde o seu início, a integração europeia esteve sempre fortemente arreigada num ideal comum
de liberdade baseado nos direitos humanos, em instituições democráticas e no primado do direito.
Estes valores comuns têm-se revelado necessários para garantir a paz e desenvolver a
prosperidade na União Europeia, constituindo ainda uma pedra angular para o alargamento da
União.

2. A União Europeia criou já, em benefício dos seus cidadãos, os principais elementos de um espaço
comum de paz e prosperidade: o mercado único, a união económica e monetária e a capacidade
de enfrentar os desafios da cena política e económica mundial. O desafio do Tratado de
Amesterdão consiste agora em assegurar que a liberdade, que inclui o direito de livre circulação
em toda a União, possa ser disfrutada em condições de segurança e de justiça acessíveis a todos.
Trata-se de um projecto que vai ao encontro de uma preocupação frequentemente manifestada
pelos cidadãos e que tem implicações directas no seu dia a dia.

3. No entanto, esta liberdade não deve ser considerada um reduto exclusivo dos cidadãos da União.
Pelo simples facto de existir, constitui um pólo de atracção para muitas outras pessoas no mundo
que não podem beneficiar da liberdade que os cidadãos da União consideram um direito
adquirido. Seria contrário às tradições europeias negar essa liberdade àqueles que, por
circunstâncias diversas, têm motivos justificados para procurar aceder ao nosso território. Tal
implica, em contrapartida, que a União defina políticas comuns de asilo e de imigração, tendo
simultaneamente em conta a necessidade de um controlo coerente das fronteiras externas para pôr
cobro à imigração ilegal e combater aqueles que a organizam e cometem crimes internacionais
com ela relacionados. Estas políticas comuns devem basear-se em princípios que
simultaneamente sejam claros para os nossos cidadãos e ofereçam garantias àqueles que procuram
proteger-se na União Europeia ou nela entrar.

4. O objectivo é uma União Europeia aberta e segura, plenamente empenhada no cumprimento das
obrigações da Convenção de Genebra relativa aos Refugiados e de outros instrumentos
pertinentes respeitantes aos direitos humanos, e com capacidade de resposta para atender às
necessidades humanitárias numa base de solidariedade. Importa ainda desenvolver uma
abordagem comum que assegure a integração nas nossas sociedades dos nacionais de países
terceiros que residem legalmente na União.

5. A liberdade apenas pode ser disfrutada num verdadeiro espaço de justiça, onde as pessoas possam
recorrer aos tribunais e às autoridades de qualquer Estado-Membro tão facilmente como o fariam
no seu próprio país. Os criminosos não devem ter a possibilidade de tirar partido das diferenças
entre os sistemas judiciários dos Estados-Membros. As sentenças e  decisões devem ser
respeitadas e aplicadas em toda a União, salvaguardando simultaneamente a segurança jurídica
de base tanto dos indivíduos como dos operadores económicos. É necessário alcançar um grau
mais elevado de compatibilidade e de convergência entre os sistemas jurídicos dos Estados-
-Membros.
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166. As pessoas devem contar que a União enfrente as ameaças que a grande criminalidade representa
para a sua liberdade e os seus direitos. A fim de fazer face a estas ameaças, é necessário um
esforço comum para prevenir e combater o crime e as organizações de criminosos em toda a
União. Impõe-se a mobilização conjunta dos recursos policiais e judiciais para garantir que os
criminosos ou os produtos do crime não se possam esconder na União.

7. O espaço de liberdade, de segurança e de justiça deve basear-se nos princípios da transparência
e do controlo democrático. A fim de obter uma maior aceitação e apoio por parte dos cidadãos,
devemos desenvolver um diálogo aberto com a sociedade civil sobre os objectivos e princípios
deste espaço. Tendo em vista preservar a confiança nas autoridades, dever-se-ão desenvolver
padrões comuns sobre a sua integridade.

8. O Conselho Europeu considera essencial que nestas áreas a União desenvolva também uma
capacidade de acção e seja considerada um parceiro importante na cena internacional. Para esse
efeito, é necessária uma estreita colaboração com os países parceiros e as organizações
internacionais, nomeadamente o Conselho da Europa, a OSCE, a OCDE e as Nações Unidas.

9. O Conselho Europeu convida o Conselho e a Comissão a promoverem, em estreita colaboração
com o Parlamento Europeu, a implementação plena e imediata do Tratado de Amesterdão com
base no Plano de Acção de Viena e nas directrizes políticas e objectivos concretos acordados em
Tampere e que seguidamente se apresentam.

A. POLÍTICA COMUM DA UE EM MATÉRIA DE ASILO E MIGRAÇÃO

10. As questões do asilo e da migração, independentes mas intimamente relacionadas, exigem o
desenvolvimento de uma política comum da UE que inclua os seguintes elementos.

I. Parceria com os países de origem

11. A União Europeia carece de uma abordagem global do fenómeno da migração que contemple
questões políticas, de direitos humanos e de desenvolvimento em países e regiões de origem e de
trânsito. Para tal, haverá que combater a pobreza, melhorar as condições de vida e as
oportunidades de emprego, prevenir os conflitos e consolidar Estados democráticos, assim como
garantir o respeito dos direitos humanos, em especial os das minorias, das mulheres e das
crianças. Nessa perspectiva, convida-se a União e os Estados-Membros a contribuírem para uma
maior coerência das políticas interna e externa da União, no âmbito das respectivas competências
que lhes são atribuídas pelos Tratados. A parceria com os países terceiros em causa constituirá
igualmente um elemento-chave para o êxito dessa política, tendo em vista promover o
co-desenvolvimento.

12. Neste contexto, o Conselho Europeu congratula-se com o relatório do Grupo de Alto Nível "Asilo
e Migração" criado pelo Conselho e acorda em prorrogar o seu mandato e na elaboração de novos
planos de acção. O Conselho Europeu considera que os primeiros planos de acção elaborados por
esse Grupo e aprovados pelo Conselho constituem um contributo útil e convida o Conselho e a
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de 2000.

II. Sistema comum europeu de asilo

13. O Conselho Europeu reitera a importância que a União e os Estados-Membros atribuem ao
respeito absoluto do direito de requerer asilo. Acordou em trabalhar no sentido da criação de um
sistema comum europeu de asilo, baseado numa aplicação integral e abrangente da Convenção
de Genebra, assegurando deste modo que ninguém será reenviado para o país onde é perseguido,
ou seja, mantendo o princípio da não recusa de entrada.

14. Esse sistema deverá incluir, a curto prazo, uma definição funcional e clara do Estado responsável
pela análise do pedido de asilo, normas comuns para um processo de asilo equitativo e eficaz,
condições comuns mínimas de acolhimento dos requerentes de asilo e uma aproximação das
normas em matéria de reconhecimento e de conteúdo do estatuto de refugiado. Deverá ainda
prever formas de protecção subsidiárias, oferecendo um estatuto adequado a qualquer pessoa que
necessite de tal protecção. Para o efeito, exorta-se o Conselho a adoptar, com base em propostas
da Comissão, as decisões necessárias de acordo com o calendário estabelecido no Tratado de
Amesterdão e no Plano de Acção de Viena. O Conselho Europeu salienta a importância de se
consultar o ACNUR e outras organizações internacionais.

15. A mais longo prazo, as regras comunitárias deverão conduzir a um processo comum de asilo e
a um estatuto uniforme para aqueles a quem é concedido asilo aplicável em toda a União.
Solicita-se à Comissão que prepare, no prazo de um ano, uma comunicação nesta matéria.

16. O Conselho Europeu insta o Conselho a redobrar esforços para alcançar um acordo, fundado na
solidariedade entre os Estados-Membros, sobre a questão da protecção temporária das pessoas
deslocadas. O Conselho Europeu considera que se deverá estudar a eventualidade de criar uma
certa forma de reserva financeira a mobilizar em situações de afluência em massa de refugiados
que necessitam de protecção temporária. Solicita-se à Comissão que explore as possibilidades
para esse efeito.

17. O Conselho Europeu insta o Conselho a concluir sem demora os seus trabalhos sobre o sistema
de identificação dos requerentes de asilo (Eurodac).

III. Tratamento equitativo dos nacionais de países terceiros

18. A União Europeia tem de garantir um tratamento equitativo dos nacionais de países terceiros que
residem legalmente no território dos seus Estados-Membros. Uma política de integração mais
determinada deverá ter como objectivo assegurar-lhes direitos e obrigações comparáveis aos dos
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18 cidadãos da UE. Deverá de igual modo promover a não discriminação na vida económica, social
e cultural e desenvolver medidas contra o racismo e a xenofobia.

19. Tomando como ponto de partida a comunicação da Comissão sobre um Plano de Acção contra
o Racismo, o Conselho Europeu apela à intensificação da luta contra o racismo e a xenofobia,
devendo os Estados-Membros recorrer às melhores práticas e experiências. Será reforçada a
cooperação com o Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia e o Conselho da Europa.
Além disso, convida-se a Comissão a apresentar com a maior brevidade propostas para a
execução do artigo 131 do Tratado CE, que trata da luta contra o racismo e a xenofobia. Para o
combate à discriminação em sentido mais lato, os Estados-Membros são incentivados a elaborar
programas nacionais.

20. O Conselho Europeu reconhece a necessidade de uma aproximação das legislações nacionais
sobre as condições de admissão e residência de nacionais de países terceiros, baseada numa
avaliação partilhada da evolução económica e demográfica da União, bem como da situação nos
países de origem. Para tal, solicita ao Conselho que adopte rapidamente decisões, com base em
propostas da Comissão. Essas decisões deverão ter em conta não só a capacidade de acolhimento
de cada Estado-Membro, mas também os seus laços históricos e culturais com os países de
origem.

21. O estatuto jurídico dos nacionais de países terceiros deverá ser aproximado do dos nacionais dos
Estados-Membros. A uma pessoa que tenha residido legalmente num Estado-Membro durante
um período de tempo a determinar e possua uma autorização de residência prolongada deverá ser
concedido, nesse Estado-Membro, um conjunto de direitos uniformes tão próximos quanto
possível dos usufruídos pelos cidadãos da UE; esses direitos deverão incluir nomeadamente o
direito de residência, de acesso ao ensino e de trabalhar por conta própria ou de outrém, bem
como o princípio da não discriminação relativamente aos cidadãos do Estado de residência. O
Conselho Europeu subscreve o objectivo que consiste em oferecer aos residentes nacionais de
países terceiros detentores de autorizações de residência prolongada a possibilidade de obterem
a nacionalidade do Estado-Membro em que residem.

IV. Gestão dos fluxos migratórios

22. O Conselho Europeu salienta a necessidade de uma gestão mais eficaz dos fluxos migratórios em
todas as suas fases. Apela para a elaboração, em estreita cooperação com os países de origem e
de trânsito, de campanhas de informação sobre as possibilidades reais de imigração legal, e para
a prevenção de todas as formas de tráfico de seres humanos. Deverá continuar a desenvolver-se
uma política comum activa em matéria de vistos e documentos falsos, que compreenderá uma
cooperação mais estreita entre as missões diplomáticas da UE em países terceiros e, se necessário,
a criação de serviços comuns de emissão de vistos da UE.
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23. O Conselho Europeu está decidido a travar na origem o problema da imigração ilegal, e,

nomeadamente, combater os indivíduos que estão envolvidos no tráfico de seres humanos e na
exploração económica dos migrantes. O Conselho Europeu exorta à aprovação urgente de
legislação que preveja severas sanções contra este grave crime. O Conselho é convidado a aprovar
legislação nesta matéria até finais de 2000, tendo como base propostas da Comissão. Os Estados-
-Membros, juntamente com a Europol, deverão envidar esforços para detectar e desmantelar as
redes criminosas envolvidas nesta actividade. Dever-se-á garantir os direitos das vítimas destas
práticas, dando especial atenção aos problemas das mulheres e das crianças.

24. O Conselho Europeu exorta a um estreitamento das relações de cooperação e assistência técnica
mútua entre os serviços de controlo das fronteiras dos Estados-Membros B em que se incluem,
por exemplo, programas de intercâmbio e de transferência de tecnologias, em especial nas
fronteiras marítimas B e insta a que os Estados candidatos à adesão sejam rapidamente associados
a essa cooperação. Neste contexto, o Conselho congratula-se com o memorando de acordo entre
a Itália e a Grécia para reforçar a cooperação entre estes dois países nos mares Adriático e Jónio
 a fim de combater a criminalidade organizada, o contrabando e o tráfico de seres humanos.

25. Como consequência da integração do acervo de Schengen na União, os países candidatos deverão
aceitar plenamente esse acervo e quaisquer medidas dele decorrentes. O Conselho Europeu
salienta a importância de que o controlo das futuras fronteiras externas da União seja efectuado
por profissionais devidamente habilitados.

26. O Conselho Europeu apela a que se desenvolva a assistência aos países de origem e de trânsito
com vista a promover o regresso voluntário e a ajudar as autoridades desses países a reforçarem
as suas capacidades de luta eficaz contra o tráfico de seres humanos e a assumirem as suas
obrigações de readmissão para com a União e os Estados-Membros.

27. O Tratado de Amesterdão atribuiu competências à Comunidade no domínio da readmissão. O
Conselho Europeu convida o Conselho a concluir acordos de readmissão ou a incluir cláusulas-
-tipo noutros acordos entre a Comunidade Europeia e os países ou grupos de países terceiros em
causa. Deverão também ser ponderadas as regras de readmissão interna.

B. UM VERDADEIRO ESPAÇO EUROPEU DE JUSTIÇA

28. Num verdadeiro espaço europeu de justiça, os cidadãos e as empresas não deverão ser impedidos
ou desencorajados de exercerem os seus direitos por razões de incompatibilidade ou
complexidade dos sistemas jurídicos e administrativos dos Estados-Membros.

 
 V. Melhor acesso à justiça na Europa
   
 29. A fim de facilitar o acesso à justiça, o Conselho Europeu solicita à Comissão que B em

cooperação com outras instâncias pertinentes, tais como o Conselho da Europa B lance uma
campanha de informação e publique Aguias do utilizador@ adequados sobre a cooperação judiciária
na União e os sistemas jurídicos dos Estados-Membros. O Conselho Europeu insta também à
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20 criação de um sistema de informação de fácil acesso, que deverá ser mantido e actualizado por
uma rede de autoridades nacionais competentes.

   
30. O Conselho Europeu convida o Conselho a estabelecer, com base em propostas da Comissão,

normas mínimas que assegurem em toda a União um nível adequado de assistência jurídica nos
processos transfronteiras, assim como regras processuais comuns específicas para processos
judiciais transfronteiras simplificados e acelerados respeitantes a pequenas acções do foro
comercial e de consumidores, bem como a acções de pensões de alimentos e a acções não
contestadas. Deverão também ser criados, pelos Estados-Membros,  procedimentos extrajudiciais
alternativos.

31. Devem ser fixadas normas mínimas comuns para os formulários ou documentos multilíngues a
utilizar nos processos transfronteiras, que passariam a ser reciprocamente aceites como
documentos válidos em todos os processos judiciais na União.

   
32. No tocante à comunicação da Comissão, deverão ser elaboradas normas mínimas sobre a

protecção das vítimas da criminalidade, em especial sobre o seu acesso à justiça e os seus direitos
a indemnização por danos, incluindo custas de justiça. Além disso, deverão ser criados programas
nacionais para financiar medidas, públicas e não governamentais, de assistência e protecção das
vítimas.

  
 VI. Reconhecimento mútuo das decisões judiciais
   
33. Um maior reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais e a necessária aproximação

da legislação facilitariam a cooperação entre as autoridades e a protecção judicial dos direitos
individuais. Por conseguinte, o Conselho Europeu subscreve o princípio do reconhecimento
mútuo que, na sua opinião, se deve tornar a pedra angular da cooperação judiciária na União,
tanto em matéria civil como penal. Este princípio deverá aplicar-se às sentenças e outras decisões
das autoridades judiciais.

   
34. Em matéria civil, o Conselho Europeu exorta a Comissão a apresentar uma proposta tendo em

vista uma maior redução dos trâmites intermediários que ainda são necessários para o
reconhecimento e execução de uma decisão ou sentença no Estado requerido. Como primeiro
passo, estes procedimentos intermédios deverão ser abolidos no caso das pequenas acções do foro
comercial ou de consumidores e para certas sentenças no domínio do direito da família (p. ex.,
em

matéria de pensões de alimentos e direitos de visita). Essas decisões seriam automaticamente
reconhecidas em toda a União sem quaisquer procedimentos intermediários ou motivos de recusa
de execução. Tal passo poderia ser acompanhado da fixação de normas mínimas sobre aspectos
específicos do processo civil.

35. Em matéria penal, o Conselho Europeu insta os Estados-Membros a ratificarem rapidamente as
Convenções UE, de 1995 e 1996, relativas à extradição. O Conselho Europeu considera que o
procedimento formal de extradição deverá ser abolido entre os Estados-Membros no que diz
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por uma simples transferência dessas pessoas, nos termos do artigo 61 do TUE. Dever-se-á
também reflectir sobre a possibilidade de estabelecer procedimentos de extradição acelerados,
sem prejuízo do princípio do julgamento equitativo. O Conselho Europeu convida a Comissão
a apresentar propostas sobre esta matéria à luz da Convenção de Aplicação do Acordo de
Schengen.

   
36. O princípio do reconhecimento mútuo deverá ainda aplicar-se aos despachos judiciais proferidos

antes da realização dos julgamentos, em especial aos que permitam às autoridades competentes
recolher rapidamente as provas e apreender os bens que facilmente podem desaparecer; as provas
legalmente obtidas pelas autoridades de um Estado-Membro deverão ser admissíveis perante os
tribunais dos outros Estados-Membros, tendo em conta as normas neles aplicáveis.

   
37. O Conselho Europeu solicita ao Conselho e à Comissão que adoptem, até Dezembro de 2000, um

programa legislativo tendo em vista a implementação do princípio do reconhecimento mútuo. No
âmbito deste programa, deverão igualmente ser iniciados trabalhos sobre um título executório
europeu e sobre os aspectos do direito processual relativamente aos quais se consideram
necessárias normas mínimas comuns para facilitar a aplicação do princípio do reconhecimento
mútuo, no respeito dos princípios jurídicos fundamentais dos Estados-Membros.

   
 VII. Maior convergência em matéria civil
   
38. O Conselho Europeu solicita ao Conselho e à Comissão que preparem nova legislação em matéria

processual para os processos transfronteiras, em especial sobre os elementos determinantes para
facilitar a cooperação judiciária e reforçar o acesso à justiça, tais como as medidas provisórias,
a recolha de provas, as ordens de pagamento em dinheiro e os prazos.

   
39. No tocante ao direito civil substantivo, solicita-se ao Conselho que realize um estudo global sobre

a necessidade de aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria civil, por forma a
eliminar os entraves ao bom funcionamento dos processos civis. O Conselho deverá apresentar
um relatório até 2001.

C. LUTA CONTRA A CRIMINALIDADE A NÍVEL DA UNIÃO

40. O Conselho Europeu está profundamente empenhado em reforçar a luta contra as formas graves
de criminalidade organizada e transnacional. Para se alcançar um elevado nível de segurança no
espaço de liberdade, de segurança e de justiça, é necessária uma abordagem eficaz e abrangente
da luta contra todas as formas de criminalidade. Deverá desenvolver-se a nível da União um
conjunto equilibrado de medidas contra a criminalidade, protegendo simultaneamente a liberdade
e os direitos legais dos indivíduos e dos operadores económicos.

VIII. Prevenção da criminalidade a nível da União
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2241. O Conselho Europeu apela à integração dos aspectos preventivos nas acções contra a
criminalidade, assim como a um maior desenvolvimento dos programas nacionais de prevenção
contra a criminalidade. Haverá que prever e identificar prioridades comuns nesta matéria a nível
das políticas interna e externa da União, que deverão ser tidas em conta na preparação de nova
legislação.

42. Dever-se-á desenvolver o intercâmbio das melhores práticas, reforçar a rede de autoridades
nacionais competentes em matéria de prevenção da criminalidade e a cooperação entre as
organizações nacionais que actuam neste domínio, bem como estudar a possibilidade de criar um
programa financiado pela Comunidade para esse efeito. A delinquência juvenil e a criminalidade
em meio urbano e associada à droga poderiam constituir as primeiras prioridades para este tipo
de cooperação.

IX. Intensificação da cooperação em matéria de luta contra a criminalidade

43. A cooperação entre autoridades dos Estados-Membros nas investigações sobre actividades
criminosas transfronteiras em qualquer Estado-Membro deverá traduzir-se num máximo de
benefícios, pelo que o Conselho Europeu apela à criação, como primeira medida e o mais
rapidamente possível, de equipas de investigação conjuntas, tal como previsto no Tratado, para
combater o tráfico de drogas e de seres humanos e o terrorismo. As regras a estabelecer neste
contexto devem permitir a participação, como reforço dessas equipas, de representantes da
Europol, quando adequado.

44. O Conselho Europeu apela à constituição de uma unidade operacional de chefes de polícia
europeus para o intercâmbio, em cooperação com a Europol, de experiências, melhores práticas
e informações sobre as actuais tendências da criminalidade transfronteiras e para contribuir para
o planeamento de acções operacionais.

45. A Europol desempenha um papel primordial no apoio à prevenção, análise e investigação da
criminalidade à escala europeia. O Conselho Europeu insta o Conselho a pôr à disposição da
Europol todo o apoio e recursos que lhe sejam necessários. Num futuro próximo, o seu papel
deverá ser reforçado com o envio de dados operacionais pelos Estados-Membros e a possibilidade
de pedir a estes últimos que iniciem, conduzam ou coordenem investigações, ou criem equipas
de investigação conjuntas em certos domínios da criminalidade, sendo embora respeitados os
sistemas de controlo judiciário nos Estados-Membros.

46. A fim de reforçar a luta contra as formas graves de crime organizado, o Conselho Europeu
aprovou a criação de uma unidade (EUROJUST) composta por procuradores, magistrados ou
agentes da polícia nacionais com competências equivalentes, destacados por cada Estado-Membro
de acordo com o respectivo sistema jurídico. A EUROJUST deverá ter por missão facilitar a
coordenação adequada entre as autoridades repressivas nacionais e dar apoio às investigações
criminais em processos de crime organizado, designadamente com base nas análises da Europol,
bem como cooperar de forma estreita com a Rede Judiciária Europeia, em especial a fim de
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23simplificar a execução das cartas rogatórias. O Conselho Europeu solicita ao Conselho que, até
ao fim de 2001, adopte o instrumento jurídico necessário.

47. Deverá ser criada uma Academia Europeia de Polícia para a formação de altos funcionários
policiais e judiciais, que começaria por ser uma rede dos institutos nacionais de formação já
existentes. O acesso a essa academia seria igualmente aberto às autoridades dos Estados
candidatos.

48. Sem prejuízo dos domínios mais amplos previstos no Tratado de Amesterdão e no Plano de
Acção de Viena, o Conselho Europeu considera que, no que diz respeito à legislação nacional em
matéria penal, os esforços para que sejam aprovadas definições, incriminações e sanções comuns
deverão incidir em primeiro lugar num número limitado de sectores de particular importância,
tais como a criminalidade financeira (branqueamento de capitais, corrupção, contrafacção do
euro), o tráfico de droga, o tráfico de seres humanos, nomeadamente a exploração de mulheres,
a exploração sexual de crianças, os crimes de alta tecnologia e os crimes contra o ambiente.

49. Os crimes económicos graves apresentam, cada vez mais, aspectos fiscais e aduaneiros. Por
conseguinte, o Conselho Europeu apela para que os Estados-Membros prestem pleno auxílio
judiciário mútuo na investigação e repressão dos crimes económicos graves.

50. O Conselho Europeu salienta a importância de se abordar o problema da droga de uma forma
abrangente e apela ao Conselho para que adopte a Estratégia Europeia de Luta contra a
Droga 2000-2004 antes da reunião do Conselho Europeu em Helsínquia.

X. Acção específica contra o branqueamento de capitais

51. O branqueamento de capitais está no cerne da criminalidade organizada, pelo que deverá ser
erradicado onde quer que ocorra. O Conselho Europeu está decidido a garantir que sejam tomadas
medidas concretas para detectar, congelar, apreender e confiscar os produtos do crime.

52. Instam-se os Estados-Membros a que apliquem integralmente B incluindo em todos os territórios
que deles dependem B as disposições da directiva sobre branqueamento de capitais, a Convenção
de Estrasburgo de 1990 e as recomendações do Grupo de Acção Financeira.

53. O Conselho Europeu solicita ao Conselho e ao Parlamento Europeu que adoptem o mais
rapidamente possível o projecto revisto de directiva sobre branqueamento de capitais
recentemente proposto pela Comissão.

54. Respeitando devidamente as disposições em matéria de protecção de dados, deverá haver uma
maior transparência das transacções financeiras e da detenção de participações em empresas, e
maior celeridade na troca de informações entre as unidades de informação financeiras (UIF)
existentes no que se refere a transações suspeitas. Independentemente das disposições em matéria
de confidencialidade aplicáveis à actividade bancária e a outras actividades comerciais, as
autoridades judiciárias e as UIF deverão ser habilitadas, sob reserva de controlo judiciário, a
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24 receber informações sempre que estas sejam necessárias à investigação do branqueamento de
capitais. O Conselho Europeu insta o Conselho a adoptar as medidas necessárias para esse efeito.

55. O Conselho Europeu apela à aproximação do direito penal e dos procedimentos relativos à luta
contra o branqueamento de capitais (designadamente detecção, congelamento e confiscação de
fundos). A definição das actividades criminosas que constituem infracções principais em relação
ao branqueamento de capitais deverá ser uniforme e suficientemente abrangente em todos os
Estados-Membros.

56. O Conselho Europeu convida o Conselho a alargar as competências da Europol ao branqueamento
de capitais em geral, independentemente do tipo de infracção que esteja na origem do
branqueamento dos produtos do crime.

57. Deverão ser definidas normas comuns para evitar a utilização de sociedades e outras pessoas
colectivas registadas fora da jurisdição da União para dissimular os produtos do crime e para o
branqueamento de capitais. A União e os Estados-Membros deverão tomar as disposições
necessárias com os centros "off-shore" de países terceiros para garantir uma cooperação eficaz
e transparente em matéria de auxílio judiciário mútuo, na sequência de recomendações efectuadas
neste domínio pelo Grupo de Acção Financeira.

58. Solicita-se à Comissão que identifique num relatório as disposições das legislações nacionais nos
sectores bancário, financeiro e empresarial que constituem entraves à cooperação internacional.
Convida-se o Conselho a tirar as conclusões que se impõem com base nesse relatório.

D. UMA ACÇÃO EXTERNA MAIS DETERMINADA

59. O Conselho Europeu salienta que todas as competências e todos os instrumentos de que dispõe
a União, em particular a nível das relações externas, deverão ser utilizados de forma integrada e
coerente para que se possa criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça. A Justiça e
os Assuntos Internos devem ser integrados na definição e implementação das outras políticas e
actividades da União.

60. Devem ser utilizadas plenamente as novas possibilidades proporcionadas pelo Tratado de
Amesterdão a nível da acção externa, em especial as estratégias comuns, bem como os acordos
comunitários e os acordos baseados no artigo 381 do TUE.

61. Haverá que definir claramente as prioridades, os objectivos da política e as medidas para a acção
externa da União Europeia em matéria de Justiça e Assuntos Internos. Antes do Conselho
Europeu de Junho de 2000, o Conselho deverá, em estreita cooperação com a Comissão, fazer
recomendações específicas sobre os objectivos da política e as medidas para a acção externa da
União no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos, incluindo sobre  questões relacionadas com
a estrutura de trabalho.

62. O Conselho Europeu manifesta o seu apoio a uma cooperação regional contra a criminalidade
organizada, que envolva os Estados-Membros e os países terceiros limítrofes da União. Nesse
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25contexto, regista com agrado os resultados práticos e concretos obtidos pelos países situados em
torno da região do Mar Báltico. O Conselho Europeu atribui especial importância à cooperação
regional e ao desenvolvimento na região dos Balcãs. O Conselho Europeu congratula-se com a
realização de uma Conferência Europeia sobre Desenvolvimento e Segurança na zona do
Adriático e do Jónio, a organizar pelo Governo Italiano em Itália, no primeiro semestre de 2000,
e manifesta a intenção de nela participar. Essa iniciativa será de grande valia no contexto do Pacto
de Estabilidade para a Europa do Sudeste.

*
*     *

CONSELHO   EUROPEU
TAMPERE

CONCLUSÕES
DA   PRESIDÊNCIA

15 e 16 de Outubro de 1999
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ANEXOS

ANEXO

COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE TRABALHO E DISPOSIÇÕES PRÁTICAS
DA INSTÂNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJECTO DE

CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UE
COMO PREVISTO NAS CONCLUSÕES DE COLÓNIA

A. COMPOSIÇÃO DA INSTÂNCIA

i) Membros

a) Chefes de Estado ou de Governo dos Estados-Membros

Quinze representantes dos Chefes de Estado ou de Governo dos Estados-Membros

b) Comissão

Um representante do Presidente da Comissão Europeia.

c) Parlamento Europeu

Dezasseis membros do Parlamento Europeu, designados por esta instituição.

d) Parlamentos nacionais

Trinta membros dos parlamentos nacionais (dois por parlamento nacional), a designar
pelos próprios parlamentos nacionais.

Os membros da instância podem ser substituídos por suplentes caso não possam
tomar parte nas reuniões da instância.
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28 ii) Presidente e vice-presidentes da instância

A instância procederá à eleição do seu presidente. Um membro do Parlamento Europeu, um
membro de um parlamento nacional e o representante da Presidência do Conselho Europeu,
caso este último não seja eleito Presidente, assumirão as funções de vice-presidentes da
instância.

O membro do Parlamento Europeu que assumir as funções de vice-presidente será eleito
pelos membros do Parlamento Europeu que integram a instância. O membro de um
parlamento nacional que assumir as funções de vice-presidente será eleito pelos membros
dos parlamentos nacionais que integram a instância.

iii) Observadores

Dois representantes do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, designados pelo
Tribunal.

Dois representantes do Conselho da Europa, incluindo um do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem.

    iv) Órgãos da União Europeia que serão convidados a pronunciar-se

        Comité Económico e Social
       
        Comité das Regiões
       
        Provedor de Justiça Europeu

    v) Troca de opiniões com os Estados candidatos à adesão

Entre a instância ou o seu presidente e os Estados candidatos à adesão, deverá proceder-se
a uma troca de opiniões nos moldes adequados.

       
    vi) Outros órgãos, grupos sociais ou peritos

        A instância poderá convidar outros órgãos, grupos sociais e peritos a manifestarem as suas
opiniões.

    vii) Secretariado

        O Secretariado-Geral do Conselho prestará serviços de secretariado à instância. A fim de
assegurar uma coordenação adequada, serão estabelecidos contactos estreitos com o
Secretariado-Geral do Parlamento Europeu, com a Comissão e, tanto quanto necessário,
com os secretariados dos parlamentos nacionais.
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B. MÉTODOS DE TRABALHO DA INSTÂNCIA

    i) Preparação

        O presidente da instância, em estreita concertação com os vice-presidentes, proporá um
plano de trabalho para a instância e realizará outros trabalhos preliminares adequados.

    ii) Transparência dos trabalhos

        Em princípio, as audiências realizadas pela instância e os documentos apresentados nessas
audiências deverão ser tornados públicos.

iii) Grupos de trabalho
       
        A instância poderá criar grupos ad hoc, abertos a todos os seus membros.
       

 iv) Redacção

Com base no plano de trabalho aprovado pela instância, um comité de redacção, constituído
pelo presidente, pelos vice-presidentes e pelo representante da Comissão, e coadjuvado pelo
Secretariado-Geral do Conselho, elaborará um anteprojecto da Carta, tendo em conta as
propostas de redacção apresentadas por qualquer dos membros da instância.
       
Cada um dos três vice-presidentes procederá a consultas regulares com a parte componente
da instância de que provém.

v) Elaboração do projecto de Carta pela instância

Quando o presidente, em estreita concertação com os vice-presidentes, considerar que o
texto do projecto de Carta elaborado pela instância é susceptível de ser subscrito por todas
as partes, transmitirá esse texto ao Conselho Europeu através do procedimento preparatório
normal.

       
C. DISPOSIÇÕES PRÁTICAS

    A instância reunir-se-á em Bruxelas, alternadamente nas instalações do Conselho e do Parlamento
Europeu.

    As sessões da instância realizar-se-ão em regime linguístico integral.

*
*     *
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