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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato,) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre o projeto de decisão de execução do Conselho que aprova a celebração pelo 

Serviço Europeu de Polícia (Europol) do Acordo de Cooperação Operacional e 

Estratégica entre o Reino da Dinamarca e a Europol 

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)) 

(Consulta) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o projeto do Conselho (07281/2017), 

– Tendo em conta o artigo 39.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia, com a redação que 

lhe foi dada pelo Tratado de Amesterdão, e o artigo 9.º do Protocolo n.º 36 relativo às 

disposições transitórias, nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C8-

0120/2017), 

– Tendo em conta a Decisão 2009/371/JAI do Conselho, de 6 de abril de 2009, que cria o 

Serviço Europeu de Polícia (Europol)1, nomeadamente o artigo 23.º, n.º 2, 

– Tendo em conta a Decisão 2009/935/JAI do Conselho, de 30 de novembro de 2009, que 

estabelece a lista de Estados terceiros e organizações com os quais a Europol deve 

celebrar acordos2, alterada pela Decisão (UE) 2017/290 do Conselho3, 

– Tendo em conta a Decisão 2009/934/JAI do Conselho, de 30 de novembro de 2009, que 

aprova as regras de execução que regulam as relações da Europol com os seus parceiros, 

incluindo o intercâmbio de dados pessoais e informações classificadas4, nomeadamente 

os artigos 5.º e 6.º, 

– Tendo em conta a declaração do Presidente do Conselho Europeu, do Presidente da 

Comissão e do Primeiro-Ministro da Dinamarca, de 15 de dezembro de 2016, que 

sublinha as necessidades operacionais, mas também o caráter excecional e transitório do 

acordo previsto entre a Europol e a Dinamarca, 

– Tendo em conta a declaração supracitada, que salienta que o acordo previsto depende do 

facto de a Dinamarca continuar a ser membro da União e do espaço Schengen, da 

obrigação da Dinamarca de transpor integralmente para a legislação dinamarquesa a 

Diretiva (UE) 2016/6805 sobre a proteção de dados em matéria policial, até 1 de maio 

de 2017, assim como do acordo da Dinamarca relativamente à aplicação da jurisdição 

                                                 
1 JO L 121 de 15.5.2009, p. 37. 
2 JO L 325 de 11.12.2009, p. 12. 
3 JO L 42 de 18.2.2017, p. 17. 
4 JO L 325 de 11.12.2009, p. 6. 
5 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativa à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para 

efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, e à 

livre circulação desses dados e que revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho (JO L 119 de 4.5.2016, 

p. 89). 
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do Tribunal de Justiça da União Europeia e da competência da Autoridade Europeia 

para a Proteção de Dados, 

– Tendo em conta o Protocolo n.º 22 do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o resultado do referendo dinamarquês de 3 de dezembro de 2015 em 

relação ao Protocolo n.º 22 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 14 de fevereiro de 2017, sobre o projeto 

de decisão de execução do Conselho que altera a Decisão 2009/935/JAI no que respeita 

à lista de Estados terceiros e organizações com os quais a Europol deve celebrar 

acordos1, e, em especial, o pedido formulado no n.º 4 no sentido de prever que o futuro 

acordo entre a Europol e a Dinamarca tenha um prazo de expiração de cinco anos, a fim 

de garantir o seu caráter transitório na perspetiva da conclusão de um acordo mais 

permanente, 

– Tendo em conta o artigo 78.º-C do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos (A8-0164/2017), 

1. Aprova o projeto do Conselho; 

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 

Parlamento; 

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente o texto 

aprovado pelo Parlamento; 

4. Insta o Conselho e a Comissão a velarem por que, no âmbito da avaliação que deverá 

ser efetuada nos termos do artigo 25.º do Acordo de Cooperação Operacional e 

Estratégica entre o Reino da Dinamarca e a Europol, o Parlamento Europeu seja 

regularmente informado e consultado, em particular através do grupo de controlo 

parlamentar conjunto da Europol que será instituído nos termos do artigo 51.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE) 2016/7942; 

5. Insta todas as partes a esgotarem todas as possibilidades ao abrigo do direito primário e 

do direito derivado, a fim de propor, uma vez mais, à Dinamarca a adesão de pleno 

direito à Europol; 

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão e à Europol. 

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0023.   
2 Regulamento (UE) 2016/794 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, que cria a 

Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) e que substitui e revoga as Decisões 

2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 de 24.5.2016, 

p. 53). 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Atualmente, a Dinamarca participa em pleno na Europol, que opera no âmbito da Decisão do 

Conselho em vigor (2009/371/JAI). Nos termos do Protocolo n.º 22 anexo ao Tratado da 

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

pôde participar na adoção deste novo Regulamento Europol e não fica sujeita à sua aplicação. 

O novo Regulamento Europol entrará em vigor em 1 de maio de 2017, data em que a atual 

Decisão do Conselho relativa à Europol será automaticamente revogada. Isto significa que, 

em 1 de maio de 2017, a Dinamarca deixará de fazer parte da Europol e não poderá participar 

nas suas atividades, consultar as bases de dados ou proceder ao intercâmbio de dados com 

esta agência. 

Em 3 de dezembro de 2015, a Dinamarca realizou um referendo sobre a conversão da sua 

atual situação inflexível de exclusão voluntária em matéria de Justiça e Administração 

Interna, prevista no Protocolo n.º 22, numa forma de participação seletiva, mais flexível, 

semelhante à situação que a Irlanda e o Reino Unido mantêm atualmente. Contudo, o 

resultado do referendo foi negativo, com 53,1 % dos votos contra e 46,9 % a favor.  

Após o resultado negativo do referendo, tiveram lugar conversações informais entre as 

autoridades dinamarquesas e as instituições europeias, a fim de procurar soluções no sentido 

de a Dinamarca se associar, o mais estreitamente possível, à Europol.  

Estas conversações informais deram origem a uma declaração conjunta, em 15 de dezembro 

de 2016, do Presidente do Conselho Europeu, do Presidente da Comissão Europeia e do 

Primeiro-Ministro da Dinamarca. A fim de minimizar os efeitos negativos da saída da 

Dinamarca da Europol, a declaração conjunta propõe que o país seja associado da Europol, 

através de um acordo de cooperação operacional. No sentido de evitar quaisquer lacunas 

operacionais, este acordo de cooperação deve ser celebrado entre a Europol e a Dinamarca 

antes de 1 de maio de 2017.  

A via legal para esta situação implica dois procedimentos legislativos consecutivos, através 

dos quais, primeiramente, a Dinamarca será incluída na lista de países terceiros com os quais 

a Europol deve celebrar acordos de cooperação internacional e, em segundo lugar, será 

celebrado um acordo de cooperação operacional entre a Europol e a Dinamarca. O Parlamento 

Europeu deve ser consultado sobre ambas as propostas. 

Em 14 de fevereiro de 2017, o Parlamento Europeu aprovou por larga maioria a 

recomendação que altera a Decisão 2009/935/JAI, a fim de incluir a Dinamarca na lista de 

Estados terceiros e organizações com os quais a Europol deve celebrar acordos de cooperação 

internacional. 

O presente relatório diz respeito à consulta do Parlamento sobre o projeto de acordo de 

cooperação operacional entre a Europol e a Dinamarca. 

O relator recomenda a aprovação do acordo proposto. A luta contra a criminalidade grave e 

organizada transfronteiriça e contra o terrorismo internacional no interior da União exige uma 

cooperação estreita e a partilha de dados entre os seus Estados-Membros. A saída repentina da 

Dinamarca da Europol, sem uma transição suave para qualquer forma de associação entre a 
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Dinamarca e a Europol, poderia conduzir a lacunas operacionais e reduzir a capacidade da UE 

de lutar eficazmente contra a criminalidade organizada e o terrorismo. Assim, importa 

assegurar um nível suficiente de cooperação operacional entre a Dinamarca e a Europol, 

nomeadamente através do intercâmbio de dados pessoais relevantes e de informação 

classificada, sob reserva das devidas salvaguardas e da proteção dos dados. 

Ao mesmo tempo, deve ficar claro que um tal acordo de cooperação com a Dinamarca deve 

ser de natureza excecional e não pode, de forma alguma, equivaler à adesão de pleno direito à 

Europol. Este facto foi também claramente mencionado na posição do Parlamento Europeu, 

aprovada em 14 de fevereiro de 2017.  

O relator assinala com satisfação que a situação acima exposta foi corretamente refletida no 

projeto de acordo de cooperação, tal como as condições definidas na declaração conjunta de 

15 de dezembro de 2016, nomeadamente o facto de o acordo proposto depender da 

permanência da Dinamarca no Espaço Schengen, da sua obrigação de, até 1 de maio de 2017, 

transpor para o direito dinamarquês a Diretiva (UE) 2016/680 relativa à proteção dos dados e 

do reconhecimento pela Dinamarca da aplicação da jurisdição do Tribunal de Justiça da União 

Europeia e da competência da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. O relator 

congratula-ainda se com o facto de a Dinamarca continuar a contribuir adequadamente para o 

orçamento da Europol. 
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