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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre asilo: cooperação prática, qualidade do processo de decisão no quadro do sistema 
comum europeu de asilo
(2006/2184(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os n.ºs 1 e 2 do artigo 63.º do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia,

– Tendo em conta a Directiva 2005/85/CE do Conselho, de 1 de Dezembro de 2005, relativa 
a normas mínimas aplicáveis ao procedimento de concessão e retirada do estatuto de 
refugiado nos Estados-Membros1,

– Tendo em conta a Directiva 2004/83/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que 
estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países 
terceiros ou apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, 
por outros motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao 
respectivo estatuto, e relativas ao conteúdo da protecção concedida2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 343/2003 do Conselho, de 18 de Fevereiro de 
2003, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-Membros 
por um nacional de um país terceiro3,

– Tendo em conta a Directiva 2003/9/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, que 
estabelece normas mínimas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo nos 
Estados-Membros4,

– Tendo em conta o Programa de Haia, de 4 e 5 de Novembro de 2004,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre o reforço da cooperação prática -
Novas estruturas, novas abordagens: melhorar a qualidade do processo de decisão no 
quadro do sistema comum europeu de asilo (COM(2006)0067),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre a adaptação das disposições do Título 
IV do Tratado que institui a Comunidade Europeia relativas às competências do Tribunal 
de Justiça, por forma a assegurar uma tutela jurisdicional mais efectiva 
(COM(2006)0346),

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

A. Considerando que foi concluída a primeira fase da introdução do sistema comum de asilo 
com a adopção dos quatro instrumentos previstos no n.º 1 do artigo 63.º do Tratado CE; 

  
1 JO L 326 de 13.12.2005, p. 13.
2 JO L 304 de 30.9.2004, p. 12.
3 JO L 50 de 25.2.2003, p. 1.
4 JO L 31 de 6.2.2003, p. 18.
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consciente de que existem dificuldades políticas e técnicas que importa superar para 
passar à segunda fase do sistema de asilo europeu, cujo objectivo consiste em introduzir 
um sistema de asilo comum e um estatuto harmonizado para as pessoas com direito a 
asilo ou a protecção subsidiária, e na esperança de que se cumpra, enquanto prazo 
previsto para o efeito, a data de 2010,

B. Considerando, em especial, a definição de "refugiado" que já foi apoiada pelo Parlamento 
Europeu na Directiva 2004/83/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que estabelece 
normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou 
apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por outros 
motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao respectivo estatuto, 
e relativas ao conteúdo da protecção concedida, que, por esse motivo, é igualmente válida 
para efeitos do presente relatório,

C. Considerando que a adopção de orientações para aplicação de normas comuns constitui 
apenas um primeiro passo e que a actual fase deverá necessariamente ser seguida de uma 
transposição adequada das disposições adoptadas a nível comunitário em todos os 
Estados-Membros; entendendo que o controlo dessa transposição pela Comissão se 
reveste de particular importância e que deverão, por conseguinte, ser criados meios 
adequados para a realização dessa tarefa, 

D. Considerando que os instrumentos adoptados até à data em matéria de asilo constituem 
normas mínimas,

E. Considerando que o Conselho Europeu, no Programa de Haia de 4 e 5 de Novembro de 
2004, instou o Conselho e a Comissão a criar estruturas adequadas que envolvam as 
autoridades nacionais dos Estados-Membros competentes em matéria de asilo, por forma 
a facilitar a cooperação em termos concretos, e que o reforço dessa cooperação prática e 
do intercâmbio de informação bem como da troca de boas práticas entre os Estados-
Membros constitui a única forma de alcançar o objectivo de harmonização dos 
procedimentos,

F. Considerando que o fortalecimento da confiança mútua constitui um importante marco na 
criação de um sistema de asilo comum e que uma cooperação concreta e regular entre os 
diversos níveis administrativos dos Estados-Membros, encarregues do exercício das 
mesmas funções, constitui a melhor forma de estabelecer essa confiança,

G. Considerando, em particular, que uma aplicação eficiente da política de asilo implica a
prossecução de diferentes objectivos complementares, tais como a melhoria da qualidade 
do processo de decisão, o tratamento rápido e seguro dos pedidos de protecção, assim 
como a organização de campanhas de esclarecimento nos países de origem, que 
informem não só sobre as consequências de uma imigração ilegal e do não 
reconhecimento do estatuto de refugiado, como ainda sobre as oportunidades de 
emigração legal, 

H. Considerando que, para melhorar a qualidade do tratamento dos pedidos de asilo e, desse 
modo, reduzir o número de processos judiciais e os atrasos nos procedimentos poderá ser 
útil recorrer ao apoio de organizações relevantes como, por exemplo, o ACNUR, que 
desenvolveu um método para auxiliar as autoridades a melhorar a qualidade do seu 
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processo de decisão ("Quality initiative"),

I. Considerando que o Conselho "Justiça e Assuntos Internos", de 27 e 28 de Abril de 2006, 
declarou que importa promover a introdução de um procedimento harmonizado, de modo 
a evitar atrasos e, dessa maneira, prestar um contributo prático para a melhoria da 
eficiência dos procedimentos,

J. Considerando, em particular, que apesar de disporem de uma base comum de medidas em 
matéria de asilo adoptadas desde a entrada em vigor do Tratado de Amsterdão, os 
Estados-Membros continuam a aplicar medidas ou a tomar decisões que afectam os 
restantes Estados-Membros, sobretudo no tocante à concessão de protecção internacional,

K. Considerando que o artigo 29.º da Directiva 2005/85/CE, relativa aos procedimentos,
prevê a elaboração de uma lista mínima comum dos países de origem seguros e 
lamentando o facto de essa lista ainda não ter sido elaborada, com plena consciência de 
que ela constitui um factor determinante para a introdução de um sistema de asilo comum 
e para a aceleração do procedimento de decisão,

L. Lamentando o facto de o Conselho não ter reconhecido a necessidade de aplicar o 
processo de co-decisão na elaboração da lista dos países terceiros seguros e aguardando 
com interesse o acórdão que o Tribunal de Justiça irá proferir sobre esta questão,

M. Considerando que os Estados-Membros deverão dispor de informações de qualidade 
sobre a actual situação de ameaça nos países de origem, por forma a garantir 
procedimentos fiáveis e justos,

N. Consciente das dificuldades técnicas e políticas que afectam a utilização conjunta de 
informações sensíveis sobre os países de origem, mas plenamente convicto de que deverá 
ser possível, a seu tempo, criar uma base de dados comum sobre os países de origem, 
para que, nas suas decisões, os Estados-Membros possam basear-se em informações 
idênticas,

O. Considerando que, para a melhoria dos processos de decisão, é necessário elevar o nível 
de formação dos funcionários encarregues de tomar essas decisões,

P. Considerando que a melhor forma de possibilitar ao Tribunal de Justiça uma 
interpretação uniforme do direito comunitário consiste no processo de decisão a título 
prejudicial previsto no artigo 234.º do Tratado CE e que uma parte integrante 
fundamental desse processo consiste no princípio de que qualquer tribunal nacional 
poderá consultar o Tribunal de Justiça; lamentando, porém, que, devido à derrogação 
deste princípio prevista no artigo 68.º do Tratado CE, o Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias só seja competente para tomar decisões em matéria de asilo 
quando lhe é dirigida uma questão prejudicial por um tribunal nacional de última 
instância,

1. Reitera vivamente que o objectivo mais importante na introdução de um sistema de asilo 
comum deverá ser o de tomar decisões de qualidade, ou seja, fundamentadas, justas e 
céleres; chama a atenção para o facto de uma melhoria da qualidade do processo de 
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decisão permitir reduzir os custos do sistema, na medida em que limita a duração e, 
eventualmente, o número de processos de recurso;

2. Reprova a manifesta insuficiência de possibilidades da Comissão para controlar a 
transposição das diferentes directivas em matéria de asilo e exorta os Estados-Membros a 
facilitarem à Comissão a sua tarefa, enviando sistematicamente um quadro de 
correspondências, no qual deverão inscrever com que medidas foi concretizada cada uma 
das disposições das directivas;

3. Exorta a Comissão a envidar todos os esforços para promover em todos os 
Estados-Membros a introdução de um procedimento harmonizado, permitindo ganhos de 
rapidez e eficiência; 

4. Alerta para o facto de que, relativamente às condições e modalidades de concessão da 
protecção internacional e, em especial, da protecção subsidiária, continuarão a existir 
disparidades entre os Estados-Membros, bem como o "asylum shopping", dado que as 
disposições em vigor em matéria de asilo se baseiam em normas mínimas;

5. Chama expressamente a atenção para o facto de um dos objectivos dos instrumentos 
adoptados em matéria de asilo consistir na atenuação dos chamados movimentos 
"secundários"; exorta desde já os Estados-Membros a empreenderem acções concretas 
com vista ao maior grau de convergência possível entre as respectivas políticas de asilo;

6. Defende que uma das melhorias a introduzir no sistema de asilo europeu deveria consistir 
numa melhor distribuição de encargos entre os Estados-Membros e aguarda com interesse 
a avaliação da Comissão dos progressos alcançados na aplicação do Regulamento 
"Dublin II", bem como eventuais propostas neste domínio;

7. É de opinião que será necessário assegurar que os funcionários responsáveis pelo 
reconhecimento do estatuto de refugiado dispõem de uma formação sólida;

8. Exige a realização de campanhas de esclarecimento nos países de origem, que informem 
os potenciais requerentes de asilo tanto sobre os riscos da imigração ilegal e efeitos do 
não reconhecimento do estatuto de refugiado, como sobre as oportunidades de emigração 
legal, como o objectivo de reduzir o número de pedidos de asilo injustificados e de 
travessias ilegais das fronteiras;

9. Exige a concretização justa e rápida das medidas aplicáveis aos nacionais de países 
terceiros que não conseguem obter ou perderam o estatuto de refugiado;

10. Solicita à Comissão a eliminação mais rápida possível dos entraves de ordem técnica e 
política à introdução de uma base de dados comum sobre os países de origem; gostaria 
que fosse encontrada uma solução pragmática para o problema do multilinguismo;

11. Saúda os esforços da Comissão no sentido de, nos termos das disposições do artigo 29.º 
da directiva sobre os procedimentos de exame dos pedidos de asilo, elaborar uma lista de 
países terceiros seguros, apelando ao Conselho no sentido de adoptar quanto antes as 
decisões para tal necessárias;
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12. Entende que a coordenação das actividades associadas à cooperação prática em matéria 
de asilo deverá continuar a ser da responsabilidade da Comissão que para tal deverá 
dispor de recursos adequados; exorta a Comissão a pronunciar-se a favor desta opção no 
relatório que apresentará no início de 2008 sobre os progressos alcançados durante a 
primeira fase das actividades, em vez de se empenhar na criação de uma nova estrutura, 
sob a forma de uma "Agência de Apoio Europeia", como está actualmente prevista;

13. Apela aos Estados-Membros no sentido de cooperarem com o ACNUR e introduzirem, 
seguindo o exemplo do Reino Unido e da Áustria, uma operação do tipo "Quality 
Initiative", publicando os respectivos resultados, de modo a divulgar e promover as 
melhores práticas de análise dos pedidos de protecção internacional;

14. Saúda as medidas programadas pela Comissão para prestar assistência aos 
Estados-Membros sujeitos a maiores pressões, para que possam superar os problemas 
associados ao acolhimento dos requerentes de asilo e à análise dos respectivos pedidos, 
em especial e acima de tudo através do destacamento de equipas de peritos;

15. Insiste no facto de a Comissão ser responsável pelo controlo da transposição das 
directivas adoptadas em matéria de asilo, devendo para tal dispor dos recursos adequados 
que, à data actual, ainda são absolutamente insuficientes, de modo a concluir com êxito 
uma tarefa tão vasta; entende que estão em causa a credibilidade da União e o futuro da 
política comum em matéria de asilo;

16. Chama a atenção para o facto de a legislação comunitária adoptada em matéria de política 
de asilo implicar uma interpretação e aplicação harmonizadas em toda a União Europeia; 
considera que a harmonização no domínio da política de asilo será mais fácil e rápida 
quando o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias puder ser consultado por outros 
tribunais que não apenas os supremos tribunais de justiça nacionais, como se verifica 
actualmente; exige, por conseguinte, ao Conselho que reconheça de novo ao Tribunal de 
Justiça os seus plenos poderes no âmbito dos processos de decisão a título prejudicial, nos 
termos do Título IV do Tratado CE.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução
Com a adopção dos quatro instrumentos previstos no n.º 1 do artigo 63.º do TCE, ficou 
concluída, em 1 de Dezembro de 2005, a primeira fase da introdução do sistema comum de 
asilo. Por conseguinte, importa agora consolidar as novas estruturas para passar à segunda 
fase do sistema, que prevê a introdução de um sistema comum de asilo para os nacionais de 
países terceiros a quem seja reconhecido o estatuto de refugiado ou concedida protecção 
subsidiária.

No Programa de Haia de 4 e 5 de Novembro de 2005, o Conselho Europeu chamou a atenção 
para o facto de a política de asilo dever doravante assentar em três grandes eixos, 
nomeadamente, a introdução de um procedimento harmonizado, a partilha de informações 
sobre os países de origem e o reforço da cooperação entre os Estados-Membros, sobretudo de 
modo a auxiliar os Estados-Membros que são sujeitos a maiores pressões devido à sua 
situação geográfica.

Para atingir estes objectivos e poder transitar para a segunda fase do sistema de asilo, importa 
acima de tudo promover a cooperação prática entre Estados-Membros, com o objectivo último 
de melhorar a qualidade do processo de decisão que, no entender do relator, deveria ser mais 
rápido, justo e fiável. O reforço desta cooperação concreta figura na comunicação da 
Comissão a que o presente relatório se refere. Neste contexto, o relator focou alguns aspectos 
determinantes para a melhoria da cooperação e, desse modo, do processo de decisão em 
matéria de política de asilo, que seguidamente se indicam.

Procedimento harmonizado

Com o procedimento harmonizado, as decisões são tomadas com maior rapidez, pelo que 
importa promovê-lo. Na maioria dos Estados-Membros, já foi introduzido um procedimento 
harmonizado que congrega, numa única operação, o exame dos critérios de concessão do 
estatuto de refugiado e os critérios que facilitam o acesso à protecção subsidiária. Esta 
iniciativa é inteiramente louvável, na medida em que, por regra, é pouco provável que o 
requerente de protecção internacional esteja em condições de avaliar se o seu pedido satisfaz 
os critérios da Convenção de Genebra ou de outras formas de protecção internacional. Esta 
forma de proceder é também mais racional, na medida em que apenas uma única instância 
toma a decisão, verificando nesse procedimento todos os critérios de admissibilidade da 
protecção internacional e evitando que o requerente tenha de apresentar múltiplos pedidos 
junto de diversas instâncias que analisam factos comparáveis.

Uma base de dados comum

A qualidade das decisões tomadas em primeira instância depende da qualidade das 
informações em que essas decisões se baseiam. Importa, pois, melhorar a recolha de 
informações sobre os países de origem e, para conseguir o mais elevado grau de 
harmonização dos critérios de decisão dos Estados da União, interessa zelar por que todos os 
Estados-Membros disponham das mesmas informações. Uma utilização partilhada das 
informações disponíveis sobre os países de origem é especialmente importante, já que os 
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meios empregues para recolha dessas informações variam entre os Estados-Membros. Alguns 
criaram neste domínio bases de dados muito evoluídas que deverão ser utilizadas pelos 
responsáveis pelo processo decisório, outros, em contrapartida, não dispõem de fontes de 
informação próprias, recorrendo a outras fontes externas como, por exemplo, as organizações 
não governamentais e o ACNUR. Para conseguir, todavia, uma maior homogeneidade das 
decisões seria sem dúvida muito útil que elas se baseassem em dados idênticos. Por esse 
motivo, conviria investir na criação de uma base de dados comum sobre os países de origem, 
que o relator defende com grande veemência, e cujo "portal comum", como refere a 
comunicação da Comissão, seria apenas uma fase intercalar, cuja duração deverá ser a menor 
possível. Tratar-se-ia, nomeadamente, como a Comissão refere igualmente nas suas 
considerações, da elaboração de recomendações comuns sobre a recolha e a análise das 
informações a cargo das autoridades nacionais competentes, de modo a poder instituir uma 
base de dados europeia com informações sobre os países de origem, com base em normas 
comunitárias comuns.

Formação dos funcionários

Ao almejar uma melhoria do processo de decisão convém, obviamente, zelar por que os 
funcionários que tomam as decisões disponham eles mesmos das competências necessárias, 
recebendo para tal uma formação de qualidade. Neste contexto, é louvável que alguns países, 
como o Reino Unido e a Áustria, tenham tomado a iniciativa de consultar um órgão 
especializado em questões de asilo, o ACNUR, para os ajudar a rever o tratamento dos 
pedidos de asilo no expediente diário e a melhorar todo o procedimento através de propostas 
concretas. Trata-se de uma iniciativa que poderá servir de exemplo e conduzir à elaboração de 
um manual sobre "métodos comprovados". O relator saúda diferentes medidas tomadas no 
âmbito da Eurasil1 para harmonização das qualificações dos funcionários que tratam dos 
pedidos de asilo e defende a sua divulgação. O relator desejaria ainda que os 
Estados-Membros se esforçassem por introduzir diferentes tipos de medidas, não apenas 
conducentes ao reforço das competências dos seus funcionários, mas também da sua 
motivação, o que, no entender dos especialistas do ACNUR, se reveste de particular 
importância. Neste contexto, conviria ponderar sobre a elaboração de um programa de 
formação a nível comunitário que permitiria aos funcionários dos Estados-Membros travar 
conhecimento e trocar experiências com os seus homólogos. Através desse programa, 
poderiam adquirir conhecimentos sobre o actual enquadramento jurídico, assim como sobre 
muitos aspectos práticos do seu trabalho, tais como técnicas de condução de entrevistas,
critérios de avaliação da credibilidade dos depoimentos prestados pelos requerentes, 
aprendendo a ter em conta as necessidades específicas das pessoas carentes de protecção e 
traumatizadas que se pretende que ajudem.

Papel do Tribunal de Justiça

O relator considera que seria possível facilitar e acelerar a harmonização em matéria de asilo 
se o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias pudesse doravante ser consultado por 
outros tribunais que não os supremos tribunais de justiça nacionais, como actualmente se 
verifica. Considera ainda que uma aplicação homogénea do acervo comunitário contribuiria 
de modo especial para atenuar os movimentos secundários entre Estados-Membros, um 

  
1 A rede europeia dos profissionais responsáveis por questões de asilo foi constituída em 2002.
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fenómeno que é fonte constante de preocupações. Por conseguinte, saúda uma revisão das 
disposições do Título IV do Tratado CE, de modo a garantir uma protecção jurisdicional mais 
eficaz, acima de tudo porque a actual derrogação aplicável produz efeitos em áreas da política 
que são particularmente sensíveis em matéria de direitos fundamentais, uma vez que dizem 
respeito à protecção de pessoas que dela carecem.

Papel da Comissão 

Para a Comissão poder garantir uma aplicação uniforme do direito comunitário em matéria de 
asilo, deverá dispor de condições que lhe permitam controlar devidamente a transposição das 
directas adoptadas neste domínio. Contudo, os recursos de que dispõe são manifestamente 
insuficientes, donde resulta uma externalização das tarefas que, no entender do relator, 
poderia colocar em perigo o seu papel de guardiã dos Tratados. Assim, o relator defende que a 
Comissão deveria contratar equipas de juristas oriundos dos diferentes Estados-Membros, 
bem como equipas de tradutores, por forma a exercer a sua função de controlo nas melhores 
condições possíveis. Os Estados-Membros, por sua vez, deveriam apresentar regularmente à 
Comissão um quadro de correspondências, do qual se depreenda claramente a que disposições 
das directivas se referem as medidas nacionais objecto de notificação. Trata-se de um 
procedimento administrativo de valor comprovado que se inscreve no domínio da cooperação 
leal. Daí que seja difícil perceber por que razão os Estados-Membros não o respeitam.

Por fim, o relator tem perfeita consciência de que a gestão das actividades associadas à 
cooperação prática, tal como prevista na comunicação, poderia, a prazo, exceder as 
capacidades de uma rede de cooperação em matéria de asilo. Ainda assim, considera que cabe 
à Comissão assumir a coordenação das actividades entre Estados-Membros no âmbito do 
sistema comum europeu de asilo e adverte para a tentação de confiar essa tarefa a uma nova 
agência. Opõe-se terminantemente a semelhante proposta.

Em suma, o relator saúda as propostas que figuram na comunicação da Comissão sobre o 
reforço da cooperação entre os Estados-Membros em matéria de asilo e espera que, com esta 
abordagem metodológica de carácter pragmático, seja possível desenvolver um sistema 
comum de asilo até 2010.
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