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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

O novo Tratado: saída há muito aguardada da situação jurídica e institucional absurda no 
domínio da liberdade, segurança e justiça ...

1. Regozija-se com os seguintes progressos gerais introduzidos pelo novo Tratado no 
tocante às políticas relacionadas com o espaço de liberdade, de segurança e de justiça:

a) a definição coerente, vinculativa e transparente do ponto de vista jurídico, a nível do 
Tratado, do elo existente entre os direitos fundamentais consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia e as políticas conexas que a União deve 
levar a bom termo para garantir a salvaguarda e promoção desses direitos. Com uma 
Carta vinculativa, o legislador comunitário dispõe doravante dos meios necessários 
para aplicar, de forma mais coerente, o conjunto de políticas susceptíveis de surtir 
efeitos a nível dos direitos fundamentais de cada pessoa. Tal aplica-se não apenas aos 
domínios explicitamente abrangidos pelo espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça, como sejam o direito de asilo ou o direito a um processo equitativo, mas 
também às políticas de natureza mais geral relativas à protecção da dignidade 
humana contra toda e qualquer forma de discriminação, à protecção das minorias, ao 
direito à transparência e a uma boa administração a nível europeu, aos direitos 
sociais e ao direito à protecção de dados. Além disso, a adesão à Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem permitirá reforçar este elo, na medida em que as 
instituições europeias deverão responder pelas suas acções perante o Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem;

b) o fim do bloqueio da situação jurídica e institucional absurda criada há quinze anos 
pelo Tratado de Maastricht que previa um regime jurídico paralelo e provisório no 
domínio da justiça e dos assuntos internos (o chamado "terceiro pilar"). Ao 
restabelecer todas as prerrogativas do Tribunal de Justiça, o Estado de direito volta a 
apropriar-se dos domínios de que não dispunha e a legitimidade democrática das 
políticas visadas é consideravelmente reforçada mercê da associação do Parlamento 
Europeu ao processo através de co-decisão;

c) o reforço da responsabilidade democrática da União Europeia ao alargar o 
procedimento de co-decisão (procedimento legislativo ordinário) às medidas 
relativas à cooperação policial e judicial em matéria penal. Importa também saudar o 
facto de o Conselho dever requerer o parecer favorável do Parlamento caso pretenda 
estabelecer regras mínimas em "outros" domínios específicos do processo penal, 
criar um Ministério Público Europeu a partir da Eurojust e alargar as atribuições 
desse Ministério Público;

d) a associação do Parlamento Europeu à conclusão dos tratados internacionais 
assinados pela União Europeia. Até à data, e não obstante o disposto no artigo 21º do 
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Tratado UE, que prevê a consulta do Parlamento Europeu, este jamais foi consultado 
pelo Conselho, mesmo que o Tratado em negociação constituísse manifestamente um 
aspecto principal da política externa e de segurança comum (como foi o caso do 
Acordo UE-EUA em matéria de extradição e de assistência jurídica recíproca);

e) a abolição, num certo número de casos, do princípio da unanimidade no Conselho. O 
sistema de maioria qualificada facilitará a negociação nas Instituições da UE e 
permitirá a adopção de normas mais elevadas em matéria de protecção dos direitos 
fundamentais (contrariamente ao princípio da unanimidade, que favorece a procura 
de um mínimo denominador comum e, em diversos casos, suscita dúvidas quanto à 
mais-valia da legislação comunitária).
Ao generalizar a utilização da votação por maioria qualificada e do procedimento de 
co-decisão, o novo Tratado facilita a adopção, num quadro político coerente, de 
medidas que, no momento presente, são abrangidas, em alguns casos, pela exigência 
de unanimidade e, noutros, pela exigência de maioria qualificada (como acontece 
com a migração legal e clandestina);

f) a harmonização dos instrumentos legislativos. A União Europeia adoptará
instrumentos comunitários tradicionais como regulamentos, directivas e decisões de 
direito comunitário em vez de "posições comuns", "decisões-quadro" e "convenções"
na acepção do actual artigo 34º do Tratado da União. Será assim possível uma 
alteração de grande envergadura: a possibilidade, relativamente a certos actos 
legislativos, de produção de efeitos directos;

g) o aumento da transparência e da responsabilidade democrática nas relações entre as 
instituições da UE, por um lado, e os cidadãos, a sociedade civil, os partidos políticos 
e os parlamentos nacionais, por outro. Neste contexto, é extremamente positivo que, 
para avaliar as políticas em matéria do espaço de liberdade de segurança e justiça, 
tenha sido instituído um modelo específico, mediante o qual a Comissão, os 
governos dos Estados-Membros, o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais 
serão associados à avaliação do impacto dessas políticas na UE. No que respeita à 
boa governação da União Europeia, solicita à Comissão e ao Conselho que acelerem 
o ritmo das deliberações sobre o plano de criação de um "Ministério Público 
Europeu", que constitui um requisito prévio para o cumprimento do objectivo 
enunciado na primeira frase do presente ponto;

2. Lamenta que o preço a pagar por estes progressos tenha sido:

a) a manutenção, em conformidade com o artigo 10.º do Protocolo ao Tratado relativo 
às disposições transitórias, de medidas adoptadas a título do terceiro pilar fora do 
controlo da Comissão e, além disso, do Tribunal de Justiça, por um período de cinco 
anos a contar da entrada em vigor do novo Tratado. Afigura-se difícil compreender 
as razões que levaram os Estados-Membros a fazer perdurar uma situação que eles 
próprios qualificam de imperfeita no plano jurídico. Trata-se agora de saber como 
reduzir ao mínimo as repercussões negativas para os cidadãos da UE:
- uma primeira resposta é dada pelo mesmo protocolo que prevê que, se um acto for 
modificado, o período transitório deixará de se aplicar ao acto modificado. As 
instituições deveriam, por isso, decidir se não seria preferível modificar, a partir da 
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entrada em vigor do novo Tratado, determinadas medidas existentes e pouco 
satisfatórias do âmbito do terceiro pilar; 
-uma outra solução poderia consistir em protelar a adopção formal das medidas que 
actualmente se alicerçam no terceiro pilar e que poderão afectar os direitos 
fundamentais dos cidadãos e esperar até ao período compreendido entre 1 de Janeiro 
e Maio de 2009. Os cidadãos europeus compreenderão certamente este adiamento de 
alguns meses caso as novas regras sejam judicialmente exequíveis perante os 
tribunais europeus;

b) a introdução de novas disposições bastante complexas para contemplar a 
possibilidade de um Estado-Membro considerar que uma proposta de directiva é 
susceptível de afectar aspectos fundamentais do seu sistema de justiça penal ou de 
não ser possível lograr a unanimidade (cooperação policial). Nessas circunstâncias, o
Estado-Membro em questão pode requerer que a proposta de directiva seja enviada 
ao Conselho Europeu. A primeira razão é perfeitamente compreensível ou mesmo 
justificável, nomeadamente no caso de um Estado-Membro correr o risco de se ver 
confrontado com uma redução substancial da protecção dos direitos fundamentais; a 
segunda reporta-se mais propriamente ao equilíbrio de poderes. 
Nestes casos importa suspender o processo legislativo "ordinário" por um período de 
quatro meses. Em caso de desacordo, e se pelo menos nove Estados-Membros 
desejarem instaurar uma cooperação reforçada com base no projecto de directiva em 
causa, a autorização para proceder à cooperação reforçada será considerada 
concedida (não necessitando da aprovação do Parlamento, tal como requerido no 
artigo 280º do Tratado CE). Convém, todavia, sublinhar que, quando se aplica o 
processo ordinário, a adopção da própria medida continua a requerer co-decisão com 
o Parlamento Europeu;

c) uma maior complexidade do regime de participação "à la carte" (“opt-in” e “opt-
out”, ou seja, participação e não participação). Ainda que as novas disposições em 
matéria de cooperação reforçada não se apliquem a medidas alicerçadas no acervo de
Schengen, este regime será modificado (ver infra). Além disso, as possibilidades de 
não participação em medidas que não se alicercem no acervo de Schengen, 
nomeadamente no domínio da cooperação judicial em matéria civil, são alargadas à 
cooperação policial e judicial (cf. modificações aos Protocolos de Schengen e 
posição do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca);

d) no que se refere à situação do Reino Unido e da Irlanda, importa recordar que o 
Parlamento não foi formalmente consultado aquando da decisão de um regime 
separado para estes países no contexto do mecanismo Schengen em 2000 e 2001. 
Actualmente o Reino Unido deve observar o acervo de Schengen nos casos em que 
decidiu participar e pode beneficiar de derrogação quando optou por uma não 
participação1. As modificações ao Protocolo Schengen não alterarão estas normas 
mas propiciarão ao Reino Unido e à Irlanda a possibilidade de declinarem participar 

                                               
1 Em consequência, o Conselho não autorizou o Reino Unido a participar na criação do Frontex nem na elaboração do 

Regulamento (CE) N.º 2252/2004, de 13 de Dezembro de 2004, que estabelece normas para os dispositivos de segurança e 
dados biométricos dos passaportes e documentos de viagem emitidos pelos Estados-Membros, tendo o Reino Unido 
intentado duas acções contra o Conselho (Processos C-77/05 - Reino Unido v Conselho - [2007] - Col. I-0000, e C-137/05 -
Reino Unido v Conselho [2007] - Col. I-0000).
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numa medida com base no acervo de Schengen e relativamente à qual haviam 
previamente decidido participar.
Esta situação é susceptível de causar uma fragmentação das normas. O Parlamento 
não será consultado em relação à participação numa medida e às consequências no
acervo de Schengen. Não obstante, a medida em questão continua a ter de ser 
adoptada mediante o procedimento de co-decisão, se for caso disso.  

e) Além disso, o Reino Unido e a Irlanda poderão optar por uma não participação no 
tocante a propostas de modificação de medidas do Título IV, mesmo que 
anteriormente tenham feito uma escolha contrária, e não estarão vinculados pelas
novas regras em matéria de protecção de dados adoptadas com base no disposto no 
novo tratado, que isenta estes países não das normas substantivas aplicáveis à 
cooperação policial e judiciária em matéria penal.

3. Considera que as melhorias introduzidas pelo novo Tratado são superiores às suas 
deficiências. As instituições da União deveriam agora envidar todos os esforços ao seu 
alcance para assegurar que os Estados-Membros ratifiquem o novo Tratado, 
nomeadamente:

a) explicar aos cidadãos europeus os seus novos direitos e o novo quadro jurídico da 
União Europeia, e, nesse contexto, convidar os Estados-Membros a lançar vastas 
campanhas de informação e a introduzir uma formação profissional específica para o 
pessoal dos serviços judiciários e de segurança nacionais, no sentido de impedir 
qualquer acto ilegal de discriminação entre cidadãos europeus;

b) associar os parlamentos nacionais à definição do próximo programa plurianual relativo 
ao Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça; esta associação poderia ser 
efectuada de forma mais adequada mediante

- fóruns informais (tais como o Grupo "Futuro" que se reunirá regularmente durante 
as seis presidências do Conselho em 2008 e 2009),

- a transmissão oficial, regular e atempada de todos os textos preparatórios 
legislativos, desde as propostas legislativas iniciais, a fim de evitar a discriminação 
entre deputados aos parlamentos nacionais e entre cidadãos europeus;

c) conduzir, em 2008, as negociações relativas à adopção, no início de 2009, de todas as 
medidas necessárias para o lançamento bem sucedido pelo novo Parlamento, partir de 
2010, do novo Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça; tendo em mente as 
reservas nacionais e/ou parlamentares suscitadas a respeito de alguns procedimentos 
legislativos, convidar a Comissão e o Conselho a reexaminar, à luz das novas bases 
jurídicas previstas pelo Tratado de Lisboa e tendo em conta o debate político, os 
seguintes textos legislativos:

Direitos gerais

- Decisão-Quadro relativa a certos direitos processuais (2004/0113(CNS));

- Decisão-Quadro relativa à protecção de dados para fins de segurança (a integrar na 
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revisão da Directiva 95/46/CE) (2005/0202(CNS)) (reservas parlamentares 
formuladas pela Dinamarca, pela Irlanda, pelos Países Baixos, pela Suécia e pelo 
Reino Unido).

Cooperação judiciária 

- Decisão-Quadro relativa à luta contra o racismo e a xenofobia (2007/2067(CNS)) 
(reservas parlamentares formuladas pela Suécia, pelos Países Baixos, pela Dinamarca, 
pela Irlanda e pela Letónia);

- Decisão-Quadro relativa às decisões aprovadas "in absentia" (a apresentar);

- Decisão-Quadro relativa a um mandado europeu de obtenção de provas 
(2003/0270(CNS)) (reservas parlamentares formuladas pela Suécia e pela Dinamarca);  

- Decisão-Quadro relativa ao reconhecimento recíproco das decisões de condenação 
(2005/0018(CNS)) (reservas parlamentares formuladas pela Suécia, pelos Países 
Baixos e pela Irlanda);

- Decisão-Quadro relativa à decisão europeia de controlo judicial no âmbito dos 
procedimentos cautelares (2006/0158(CNS));

- Decisão-Quadro relativa aos intercâmbios de informações extraídas do registo 
criminal (2005/0267(CNS)) (reservas parlamentares formuladas pela Suécia, pela 
Finlândia, pelos Países Baixos, pela Irlanda, pela Grécia e pela Dinamarca);

- Decisão-Quadro relativa à EUROJUST (a apresentar).

Cooperação policial 

- Decisão-Quadro relativa à luta contra a criminalidade organizada (reservas 
parlamentares formuladas pela Suécia);

- Decisão-Quadro relativa ao acesso ao Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) para 
fins de segurança (a integrar como alteração ao Regulamento VIS) (2005/0232(CNS));

- Decisão-Quadro relativa ao acesso ao EURODAC para fins de segurança (a integrar 
como alteração ao Regulamento VIS) (2006/0310(CNS));

- Decisão-Quadro relativa à EUROPOL (aguarda consulta do Parlamento Europeu);

4. Declara a sua vontade de participar na reformulação destas propostas ao longo de 2008, 
num espírito de cooperação com a Comissão e a Presidência do Conselho, e reserva-se o 
direito de fazer as recomendações formais necessárias para melhorar os acordos políticos 
já alcançados, tal como previsto no artigo 39.º do Tratado da União Europeia; neste 
sentido, propõe a criação, desde inícios de 2008, de um Grupo de Trabalho de alto nível 
encarregado de discutir abertamente as melhorias a introduzir nos textos supracitados;

5. Acolhe com satisfação a Declaração da Conferência respeitante ao artigo10.º do Protocolo 
relativo às disposições transitórias (Declaração 39-A) e convida a Comissão a dar início, 
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já em 2008, aos trabalhos relativos aos actos jurídicos a modificar ou a substituir porque 
já se afiguram insatisfatórios ou ineficazes (como a Convenção sobre o Auxílio Judiciário 
Mútuo em Matéria Penal e outros textos que, conforme demonstrado pela experiência, 
devem ser melhorados);

6. Considera que, a partir de 2008, o Parlamento deve ser regularmente informado e 
consultado sobre os principais programas e acordos com países terceiros, como, por 
exemplo, o espaço de liberdade, de segurança e de justiça com a Rússia, a estratégia 
internacional contra o tráfico de seres humanos e questões relacionadas com o tráfico de 
drogas e a prevenção e luta contra o terrorismo, mesmo quando essa consulta não é 
obrigatória.
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