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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório Anual sobre o funcionamento do espaço Schengen
(2019/2196(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 67.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), que estabelece um espaço de liberdade, segurança e justiça, que 
«assegura a ausência de controlos de pessoas nas fronteiras internas»,

– Tendo em conta o artigo 21.º, n.º 1, do TFUE e o artigo 45.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta dos Direitos Fundamentais»), que 
garantem aos cidadãos o direito de circular e permanecer livremente no território dos 
Estados-Membros,

– Tendo em conta o artigo 18.º do TFUE e o artigo 21.º, n.º 2, da Carta dos Direitos 
Fundamentais, que proíbem toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade,

– Tendo em conta os artigos 18.º e 19.º da Carta dos Direitos Fundamentais, relativos ao 
direito de asilo e à proteção em caso de afastamento, expulsão ou extradição,

– Tendo em conta o acervo de Schengen, em evolução contínua, desenvolvido desde a 
assinatura do Acordo de Schengen, em 14 de junho de 1985, que inclui atualmente 
numerosos atos jurídicos da UE nos domínios da gestão das fronteiras internas e 
externas, da política de vistos, da política de regresso, da cooperação policial e da 
proteção de dados, bem como atos jurídicos que criam e regulam duas agências da 
União (a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) e a Agência da 
União Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala 
no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA)), um programa financeiro (o 
instrumento de apoio financeiro em matéria de fronteiras externas e de vistos) e quatro 
sistemas informáticos de grande escala (o Sistema de Informação Schengen, o Sistema 
de Informação sobre Vistos, o Sistema Europeu de Informação e Autorização de 
Viagem (ETIAS) e o Sistema de Entrada/Saída (SES)), nomeadamente a 
interoperabilidade entre estes sistemas,

– Tendo em conta a legislação adotada desde o último relatório anual sobre o 
funcionamento do espaço Schengen, com o objetivo de o reforçar, atendendo aos 
desafios persistentes, especificamente, o Regulamento (UE) 2018/1860 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de novembro de 2018, relativo à utilização do Sistema de 
Informação de Schengen para efeitos de regresso dos nacionais de países terceiros em 
situação irregular1, o Regulamento (UE) 2018/1861 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de novembro de 2018, relativo ao estabelecimento, ao funcionamento e 
à utilização do Sistema de Informação de Schengen (SIS) no domínio dos controlos de 
fronteira, e que altera a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen e altera e 

1 JO L 312 de 7.12.2018, p. 1.
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revoga o Regulamento (CE) n.º 1987/20062, o Regulamento (UE) 2018/1862 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de novembro de 2018, relativo ao 
estabelecimento, ao funcionamento e à utilização do Sistema de Informação de 
Schengen (SIS) no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em 
matéria penal, e que altera e revoga a Decisão 2007/533/JAI do Conselho e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1986/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho e a Decisão 
2010/261/UE da Comissão3, o Regulamento (UE) 2019/817 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de maio de 2019, relativo à criação de um regime de 
interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE no domínio das fronteiras e 
vistos e que altera os Regulamentos (CE) n.º 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e as Decisões 2004/512/CE e 2008/633/JAI do Conselho4, o 
Regulamento (UE) 2019/818 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 
2019, relativo à criação de um regime de interoperabilidade entre os sistemas de 
informação da UE no domínio da cooperação policial e judiciária, asilo e migração, e 
que altera os Regulamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/8165, o 
Regulamento (UE) 2018/1240 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
setembro de 2018, que cria um Sistema Europeu de Informação e Autorização de 
Viagem (ETIAS) e altera os Regulamentos (UE) n.º 1077/2011, (UE) n.º 515/2014, 
(UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/22266, o Regulamento (UE) 2018/1241 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de setembro de 2018, que altera o 
Regulamento (UE) 2016/794 para efeitos da criação de um Sistema Europeu de 
Informação e Autorização de Viagem (ETIAS7, o Regulamento (UE) 2020/493 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de março de 2020 relativo ao sistema de 
Documentos Falsos e Autênticos em Linha (FADO) e que revoga a Ação Comum 
98/700/JAI do Conselho8, o Regulamento (UE) 2019/1896 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de novembro de 2019, relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira, que revoga os Regulamentos (UE) n.º 1052/2013 e (UE) 2016/16249 e o 
Regulamento (UE) 2019/1155 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 
2019, que altera o Regulamento (CE) n.º 810/2009 que estabelece o Código 
Comunitário de Vistos (Código de Vistos)10,

– Tendo em conta o trabalho legislativo em curso sobre a revisão do Código das 
Fronteiras Schengen no que diz respeito às regras aplicáveis à reintrodução temporária 
do controlo nas fronteiras internas, sobre a reforma do Sistema de Informação sobre 
Vistos, sobre a conclusão do quadro legislativo ETIAS e sobre o Instrumento de Gestão 
das Fronteiras e dos Vistos 2021-2027, e a nova proposta de regulamento que introduz 
uma triagem dos nacionais de países terceiros nas fronteiras externas 
(COM/2020/0612),

2 JO L 312 de 7.12.2018, p. 14.
3 JO L 312 de 7.12.2018, p. 56.
4 JO L 135 de 22.5.2019, p. 27.
5 JO L 135 de 22.5.2019, p. 85.
6 JO L 236 de 19.9.2018, p. 1.
7 JO L 236 de 19.9.2018, p. 72.
8 JO L 107 de 6.4.2020, p. 1.
9 JO L 295 de 14.11.2019, p. 1.
10 JO L 188 de 12.7.2019, p. 25.
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– Tendo em conta as várias comunicações, orientações, recomendações, conclusões e 
roteiros do Conselho Europeu, do Conselho e da Comissão destinados a tomar medidas 
sobre a situação nas fronteiras internas e externas do espaço Schengen em resposta à 
COVID-19, como a Comunicação da Comissão, de 30 de março de 2020, intitulada 
«COVID-19: Orientações sobre a aplicação da restrição temporária das viagens não 
indispensáveis para a UE, a facilitação de regimes de trânsito para o repatriamento de 
cidadãos da UE e os efeitos na política de vistos» (C(2020)2050), o Roteiro Europeu 
Comum com Vista a Levantar as Medidas de Contenção da COVID-19 e a 
Recomendação (UE) 2020/1475 do Conselho, de 13 de outubro de 2020, sobre uma 
abordagem coordenada das restrição à liberdade de circulação em resposta à pandemia 
de COVID-1911,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 22 de outubro de 2019, relativa à 
verificação da plena aplicação do acervo de Schengen pela Croácia (COM(2019)0497),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de setembro de 2020, sobre um 
novo Pacto em matéria de Migração e Asilo (COM(2020)0609),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 30 de maio de 2018, sobre o relatório anual sobre o 
funcionamento do espaço Schengen12,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de junho de 2020, sobre a situação no espaço 
Schengen na sequência do surto de COVID-1913,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de dezembro de 2018, sobre a aplicação integral 
das disposições do acervo de Schengen na Bulgária e na Roménia: supressão dos 
controlos nas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas internas14,

– Tendo em conta os trabalhos preparatórios para a presente resolução empreendidos pelo 
Grupo de Trabalho sobre o Controlo de Schengen da Comissão das Liberdades Cívicas, 
da Justiça e dos Assuntos Internos,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0000/2020),

Funcionamento do Espaço Schengen

1. Considera que o conceito da cooperação Schengen ele mesmo, assegurar a ausência 
de controlos nas fronteiras internas, foi confrontado com um desafio suplementar 
pela pandemia de COVID-19, que se somou aos motivos invocados desde 2015 para 
a manutenção persistente dos controlos nas fronteiras internas por alguns 
Estados-Membros; reitera a sua condenação da manutenção dos controlos nas 
fronteiras internas e entende que muitos dos prolongamentos não estão em 
conformidade com as regras relativas à sua extensão, necessidade ou 

11 JO L 337 de 14.10.2020, p. 3.
12 JO C 76 de 9.3.2020, p. 106.
13 Textos aprovados, P9_TA(2020)0175.
14 JO C 388 de 13.11.2020, p. 18.
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proporcionalidade, e são, portanto, ilegais;

2. Lamenta que continuem a ser introduzidos por alguns Estados-Membros controlos 
nas fronteiras internas que constituem uma resposta unilateral perante novos 
desafios, antes de estes Estados-Membros tomarem em consideração o interesse 
europeu comum em manter Schengen como um espaço sem controlos nas fronteiras 
internas; reitera o seu pedido à Comissão para que exerça um controlo adequado 
sobre a aplicação do acervo de Schengen, nomeadamente através da utilização do 
procedimento de infração, e sublinha a necessidade urgente de reforçar a confiança 
mútua e a cooperação entre os Estados Schengen e de uma governação adequada 
para o espaço Schengen;

3. Reitera a necessidade de os Estados-Membros respeitarem o direito consagrado nos 
Tratados e na Carta dos Direitos Fundamentais e de aplicarem as medidas de 
controlo nas fronteiras de forma não discriminatória;

4. Na sequência dos seus numerosos pedidos para que as disposições do acervo de 
Schengen sejam plenamente aplicadas na Bulgária e na Roménia, solicita ao 
Conselho que tome uma decisão imediata sobre a supressão dos controlos nas 
fronteiras internas terrestres, marítimas e aéreas;

5. Observa que os relatórios de avaliação de Schengen e as avaliações da 
vulnerabilidade continuam a apontar para deficiências e vulnerabilidades na 
proteção e na gestão das fronteiras externas; solicita aos Estados-Membros que 
apliquem as recomendações que lhes são dirigidas pelo Conselho e pela Frontex 
destinadas corrigir as deficiências e as vulnerabilidades;

6. Manifesta a sua profunda preocupação com as repetidas alegações acerca de um 
possível envolvimento da Frontex em ações de devolução sumária e considera que 
os mecanismos de comunicação interna, bem como o exame parlamentar e do 
público das atividades da Frontex, devem ser reforçados;

7. Lamenta profundamente a existência de relatos persistentes e graves sobre violência 
e devolução sumária nas fronteiras externas, bem como a falta de mecanismos de 
controlo adequados para garantir o respeito dos direitos fundamentais e do Estado 
de direito nas fronteiras externas; considera que deve atribuir-se à Agência dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) um papel operacional reforçado no 
que diz respeito ao controlo do respeito dos direitos fundamentais nas fronteiras 
externas;

8. Lamenta profundamente que se tenham registado atrasos na aplicação das 
disposições em matéria de direitos fundamentais do novo Regulamento relativo à 
Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira15, como o recrutamento de 40 agentes de 
controlo dos direitos fundamentais até 5 de dezembro de 2020, tal como estipulado 
no regulamento; solicita à Frontex, com base no artigo 265.º do TFUE, que assegure 
a aplicação do artigo 110.º, n.º 6, do Regulamento (UE) 2019/1896, o mais tardar, 
no prazo de dois meses a contar da data de aprovação da presente resolução;

15 Regulamento (UE) n.º 2019/1896, de 13 de novembro de 2019.
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Mecanismo de avaliação e de monitorização de Schengen

9. Congratula-se com a intenção da Comissão de rever o mecanismo de avaliação e de 
monitorização de Schengen; recorda os debates sobre a sua base jurídica durante as 
negociações sobre o pacote de governação de Schengen em 2012 e insiste em 
participar na reforma do mecanismo em pé de igualdade com o Conselho, seja 
através do processo legislativo ordinário seja através do mesmo método que foi 
utilizado para a adoção do Regulamento (UE) n.º 1053/2013 do Conselho que cria o 
mecanismo de avaliação e de monitorização de Schengen; considera que a redução 
dos prazos, a avaliação do respeito dos direitos fundamentais, o reforço da 
possibilidade de realizar verdadeiras visitas sem aviso prévio e a melhoria da 
transparência devem ser elementos fundamentais de qualquer futura reforma;

10. Considera que deve ser realizada outra visita à Croácia, para proceder a uma 
avaliação suplementar da proteção da fronteira externa, na sequência das visitas de 
2016 e de 2017 e da nova visita de 2019; solicita à Croácia que continue a executar 
as ações em curso e a corrigir quaisquer deficiências identificadas, especialmente no 
que diz respeito ao número de efetivos e à capacidade de vigilância das fronteiras 
terrestres; insiste em que a próxima visita deve também avaliar o respeito dos 
direitos fundamentais e os relatos sobre as questões da violência e da devolução 
sumária;

Utilização de sistemas informáticos de grande escala no domínio da justiça e dos assuntos 
internos

11. Regista os progressos realizados no desenvolvimento dos novos sistemas 
informáticos de grande escala e na interoperabilidade entre estes sistemas; solicita 
aos Estados-Membros, à Comissão e às agências envolvidas que respeitem o 
calendário de execução previsto e considerem o cumprimento deste calendário uma 
prioridade política;

12. Considera que a Comissão e o Conselho negligenciaram gravemente as suas 
obrigações na sequência da deteção de deficiências graves na utilização do Sistema 
de Informação Schengen pelo Reino Unido durante a avaliação de 2017; recorda a 
todos os intervenientes o seu pedido para desligar imediatamente o Reino Unido, 
expresso nas cartas dirigidas em 15 de junho de 2020 à Comissão e à Presidência do 
Conselho; recorda a sua posição segundo a qual «enquanto país terceiro, o Reino 
Unido não pode ter acesso ao SIS»;

Ciclo político estratégico plurianual para a gestão integrada europeia das fronteiras

13. Congratula-se com a apresentação da análise estratégica dos riscos para a gestão 
integrada europeia das fronteiras, apresentada pela Frontex como primeiro passo do 
novo ciclo político;

O futuro de Schengen

14. Observa que as várias crises dos últimos anos puseram Schengen em risco e que é 
necessário intensificar os esforços para procurar soluções; congratula-se, neste 
contexto, com a intenção da Comissão de adotar uma estratégia sobre o futuro de 
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Schengen e congratula-se ainda com a criação de um Fórum Schengen, que deverá 
também permitir realizar debates políticos de alto nível sobre o estado e o futuro de 
Schengen com o Parlamento e o Conselho;

15. Considera que o Código das Fronteiras Schengen, em particular no que diz respeito 
às regras relativas aos controlos nas fronteiras internas, já não responde à sua 
finalidade e necessita de uma reforma urgente e significativa, para reforçar a 
confiança mútua e a solidariedade e salvaguardar a integridade e o pleno 
restabelecimento do espaço Schengen; salienta que a reintrodução dos controlos nas 
fronteiras internas deve ser apenas e sempre uma medida de último recurso, durante 
um período limitado e na medida em que os controlos sejam necessários e 
proporcionados à ameaça grave identificada, e manter simultaneamente uma 
distinção entre as diferentes bases jurídicas; considera que, em cada caso em que os 
controlos nas fronteiras sejam prolongados por um Estado-Membro, devem ser 
aplicáveis salvaguardas adicionais e que, em todas as circunstâncias, estas medidas 
devem ser revogadas logo que os motivos que lhes estão subjacentes deixam de 
existir;

16. Solicita à administração do Parlamento que crie uma Unidade de Apoio para a 
Governação de Schengen, para que o Parlamento possa exercer cabalmente as suas 
funções de controlo democrático e de exame em relação ao acervo de Schengen;

°

° °

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão, aos parlamentos nacionais dos Estados-Membros e à Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira.


