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Perguntas escritas propostas pelo Grupo PPE 
 
1. Em matéria de migração, a Comissão Europeia terá de intensificar o seu trabalho, a 

fim de alcançar uma maior e melhor cooperação com os países terceiros.  Poderá a 
Senhora Comissária indigitada explicar-nos de que forma tenciona melhorar a 
cooperação com os países terceiros de origem e de trânsito e quais as medidas 
concretas que tenciona tomar para alcançar esse objetivo? Que papel deve 
desempenhar o Fundo para o Asilo e a Migração para o período 2021-2027 em apoio 
dos seus planos?  
 

O meu objetivo é alcançar uma abordagem holística em matéria de migração e a minha 
missão é muito clara. Trabalharei em estreita colaboração com o alto representante/vice-
presidente, o vice-presidente responsável pela Proteção do Modo de Vida Europeu, bem 
como com os outros membros da Comissão pertinentes, a fim de assegurar que a migração 
está firmemente integrada na política externa da União e que desenvolvemos uma cooperação 
mais estreita com os países de origem e de trânsito. Tenciono trabalhar com esses países num 
espírito de parceria e através de diálogos globais sobre todos os aspetos da migração, a fim de 
assegurar que cada parceria é orientada para os resultados e adaptada às necessidades da UE, 
mas também às necessidades do país terceiro. Devemos, em todos os momentos, promover os 
nossos valores e respeitar plenamente os direitos fundamentais. Esta é a única via sustentável 
para o futuro. 

 
No âmbito desta parceria, também trabalharei em estreita colaboração com os meus colegas e 
com os Estados-Membros para intensificar os esforços no sentido de desenvolver um sistema 
de readmissão e de regresso mais efetivo e rápido que garanta a dignidade humana e os 
direitos das pessoas que devem ser objeto de uma operação de regresso. Estou convencida de 
que, para poder oferecer proteção às pessoas com real necessidade de proteção internacional, 
tanto uma política de regresso humana como uma cooperação eficiente com países terceiros 
em matéria de readmissão são fundamentais para uma política de migração equilibrada. 
Considero que é fundamental assegurar que os acordos e outras disposições em matéria de 
readmissão existentes são utilizados pelos Estados-Membros da forma mais eficiente 
possível. Para que estes esforços sejam bem-sucedidos, creio que devemos tirar mais partido 
de todas as políticas, instrumentos e ferramentas pertinentes da UE, incluindo a política de 
vistos.  
 
Procurarei, em especial, assegurar a rápida aplicação dos elementos de condicionalidade da 
readmissão incluídos no novo Código de Vistos, que entrará em vigor em fevereiro de 2020. 
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Ao abrigo do direito internacional, um país é responsável pela readmissão dos seus próprios 
nacionais. Para alguns países, esta responsabilidade é reiterada ao abrigo de acordos de 
cooperação mais amplos, como o Acordo de Cotonu para os países de África, das Caraíbas e 
do Pacífico. O apoio da UE ao regresso voluntário assistido e à reintegração também se 
revelou útil para ajudar as pessoas a regressar a casa. Vou analisar formas de continuar a 
desenvolver o apoio da UE a este respeito, trabalhando mais estreitamente com os nossos 
parceiros de execução no estrangeiro. Procurarei, em especial, assegurar a rápida aplicação 
dos elementos de condicionalidade da readmissão incluídos no novo Código de Vistos, que 
entrará em vigor em fevereiro de 2020. No âmbito do futuro novo Pacto sobre Migração e 
Asilo, envidarei esforços para a rápida adoção de uma nova diretiva relativa ao regresso, para 
garantir que os procedimentos de regresso dos Estados-Membros são eficazes e que temos 
uma abordagem comum coerente e humana. Na supervisão do estabelecimento efetivo da 
recém-reforçada Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, prestarei especial 
atenção à eficácia do seu mandato de apoio ao regresso. 

 
Qualquer política holística para a migração deve também estabelecer distinções entre as 
pessoas que necessitam de proteção e as que chegam à Europa para fins económicos, 
procurando emprego sem serem elegíveis para proteção. Os regressos são um aspeto 
importante do debate, mas precisamos de compreender que a cooperação com os países 
terceiros de origem e de trânsito será da maior importância num futuro próximo. Precisamos 
de avançar no diálogo para propostas de longo prazo e estratégias adequadas de investimento 
e de cooperação económica com países terceiros e ajudar a garantir a estabilidade nas regiões 
nossas vizinhas, o que terá por efeito reduzir significativamente as chegadas à Europa de 
pessoas que não são elegíveis para proteção. 
 
Mas a nossa cooperação com países terceiros não pode centrar-se exclusivamente nos 
regressos e na readmissão. Temos que envidar grandes esforços para abordar as causas 
profundas da migração irregular e das deslocações forçadas, assim como para continuar a 
apoiar os refugiados que se encontram em situação de necessidade em todo o mundo. Foram 
criados três fundos da UE, nomeadamente para a Turquia, a Síria e África. Estes têm a 
flexibilidade adequada para fazer face às novas necessidades. Os nossos programas de 
financiamento externo são fundamentais para abordar questões globais como a pobreza, a 
insegurança, a desigualdade e o desemprego. Estas necessidades não irão desaparecer. Uma 
prioridade fundamental será assegurar que no próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
seja possível assegurar a continuidade da ação da UE. 
 
Além disso, uma das principais preocupações continua a ser a instabilidade na Líbia. Embora 
a UE tenha conseguido - em parceria com a União Africana e a ONU - melhorar a proteção e 
a assistência aos refugiados e migrantes abandonados e, ao mesmo tempo, reduzir as 
perigosas partidas por via marítima, precisamos de fazer mais. A situação nos centros de 
detenção é desastrosa e não deixarei de apelar ao fim da detenção arbitrária. Temos de 
continuar a defender os direitos humanos, proporcionar formação, fornecer equipamento e 
apoio ao reforço das capacidades na Líbia. Ao mesmo tempo, farei pressão para criar 
corredores humanitários e intensificar a evacuação das pessoas que necessitam de proteção 
internacional bloqueados na Líbia, a fim de permitir a sua reinstalação posterior nos Estados-
Membros da UE ou noutros países.  

 
Em consonância com as prioridades da presidente eleita e como outro elemento concreto para 
assegurar uma boa cooperação com os países parceiros, centrar-me-ei em assegurar vias 
legais e seguras para a União Europeia. Este aspeto é também uma parte integrante da 
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abordagem holística da migração e de grande interesse para a UE: a escassez de capacidades 
em determinados setores é uma realidade, dado que se prevê que em 2060 o produto interno 
bruto da UE-28 seja 23 % mais baixo sem migração do que com a migração. Vou reavaliar o 
Cartão Azul para os migrantes altamente qualificados e continuar a desenvolver o trabalho 
sobre todas as vertentes da migração legal. Procurarei tirar partido dos projetos-piloto em 
curso em matéria de migração legal, em que alguns Estados-Membros, com o apoio da 
Comissão, estão a trabalhar e que são projetos mutuamente vantajosos para nós e para os 
nossos parceiros. Tudo isto requer uma cooperação estreita com os países de origem, 
incluindo as autoridades laborais locais, nomeadamente no que diz respeito à identificação 
dos setores a fim de evitar a «fuga de cérebros». O meu trabalho centrar-se-á em garantir que 
a Europa continua a ser um interveniente competitivo a nível mundial. 
 
No novo período do QFP, o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação Internacional será o principal instrumento de 
financiamento no lado externo. Congratulo-me com a proposta de afetação de atividades 
relacionadas com a migração em países terceiros. Mas o Fundo para o Asilo e a Migração 
pode também desempenhar um importante papel complementar em atividades específicas em 
países terceiros e pode ajudar-nos a garantir que não encontraremos lacunas que nos 
impedem de apoiar o trabalho essencial. Considero necessário assegurar um elevado nível de 
flexibilidade na utilização deste futuro fundo, a fim de garantir a capacidade de reagir 
rapidamente à evolução das necessidades no terreno, tal como demonstrado pela nossa 
experiência dos últimos anos. Tal implicaria, em especial, evitar a utilização de critérios 
restritivos que limitem esta margem de flexibilidade. 
 
A este respeito, tal como no âmbito do atual Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, a 
UE terá de estar em posição de financiar rapidamente por meio do futuro Fundo para o Asilo 
e a Migração, através dos seus parceiros de execução, medidas pertinentes em países 
terceiros. Estas incluem medidas no domínio da luta contra a migração irregular, tendo em 
conta o interesse comum na redução da exploração dos migrantes, medidas de reintegração 
para os migrantes que regressam voluntariamente aos seus países de origem, a fim de ajudá-
los a criar um novo meio de subsistência, o registo de refugiados em países terceiros onde se 
encontram bloqueados e medidas prévias à partida, como cursos cívicos antes da reinstalação, 
para citar apenas alguns exemplos. Todas estas atividades continuarão a ser importantes no 
futuro. 
 
2. De que forma tenciona abordar as ameaças colocadas pelo regresso à Europa dos 

combatentes terroristas estrangeiros e das suas famílias? Não considera que é 
necessário redobrar esforços para dar resposta às necessidades das vítimas do 
terrorismo? Tenciona propor nova legislação para as vítimas do terrorismo ou 
introduzir outras medidas concretas a este respeito? 
 

Estou muito preocupada com a ameaça que representam os combatentes terroristas 
estrangeiros que regressam à Europa, problema de grande atualidade. Os combatentes 
terroristas que regressam representam uma ameaça real devido à sua motivação e aos 
conhecimentos e competências que adquiriram.  
 
A decisão de repatriar os combatentes terroristas europeus detidos num país terceiro é uma 
decisão nacional. No entanto, é nosso dever coletivo assegurar que os que não estão detidos 
sejam detetados quando atravessam as nossas fronteiras externas no seu caminho de volta 
para a Europa. Tal só é possível se os sistemas de informação eficazes forem efetivamente 
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utilizados nas fronteiras e se as autoridades responsáveis pela aplicação da lei dos Estados-
Membros introduzirem as informações que possuem nos referidos sistemas, em especial no 
Sistema de Informação Schengen. É por esta razão que a confiança entre os Estados-
Membros é uma componente necessária da resposta da UE no âmbito da perseguição e 
condenação dos combatentes terroristas estrangeiros. A Europol pode desempenhar um papel 
importante neste contexto. Convidarei também todos os Estados-Membros a aplicar e 
executar a Diretiva Luta contra o Terrorismo recentemente adotada, que sanciona os atos 
terroristas em toda a UE. 

 
A questão dos filhos dos combatentes terroristas estrangeiros suscita preocupações 
específicas em termos de responsabilidade jurídica, de risco a longo prazo e da questão 
premente das condições humanitárias nos campos do Norte da Síria. A UE presta assistência 
humanitária substancial aos campos de refugiados na Síria, em especial às crianças. Pretendo 
promover o intercâmbio de informações para permitir a correta identificação destas crianças: 
é absolutamente necessária a partilha de boas práticas na UE no que respeita à desvinculação 
e à reintegração. Para o efeito, desenvolverei o trabalho da Rede de Sensibilização para a 
Radicalização, financiada pela UE. Velarei por que a Comissão utilize todos os instrumentos 
ao seu dispor para apoiar os Estados-Membros na resposta ao regresso dos combatentes 
terroristas estrangeiros e respetivas famílias.  
 
A situação das vítimas do terrorismo é um tema muito importante que me comprometo 
pessoalmente a seguir com muita atenção, em estreita cooperação com o comissário 
responsável pela Justiça. Existe já um conjunto de regras vinculativas da UE que preveem os 
direitos fundamentais de proteção, de apoio e, em certos casos, de indemnização das vítimas 
de crimes em toda a União, mas é preciso ter em conta que cada vítima é diferente. É por esta 
razão que o Parlamento Europeu e a Comissão trabalharam em estreita colaboração em 
matéria de regras para categorias específicas de vítimas, incluindo as vítimas do terrorismo. 
Velarei por que todos os Estados-Membros transponham efetiva e corretamente as 
disposições da Diretiva Luta contra o Terrorismo que dizem respeito às vítimas. Trabalharei 
em estreita colaboração com o comissário da Justiça, na qualidade de comissário responsável, 
a fim de determinar se existem lacunas na legislação atual e se precisamos de normas 
adicionais a favor das vítimas.  
 
Não posso aceitar que as vítimas do terrorismo não recebam a assistência e o apoio 
adequados imediatamente e durante o tempo que for necessário.  
 
Velarei também por que nos próximos meses seja criado e esteja operacional o centro 
especializado da UE destinado às vítimas do terrorismo, lançado por iniciativa do Parlamento 
Europeu. O centro fornecerá orientações e ações de formação destinadas a apoiar a aplicação 
das normas da UE em matéria de vítimas do terrorismo, que funcionará como uma plataforma 
de conhecimentos especializados. Pessoalmente, garantirei que esta louvável iniciativa seja 
concretizada com a celeridade e a diligência necessárias. 
 

 
3. Uma parte importante da sua pasta é garantir uma maior coerência entre a 

dimensão interna e a dimensão externa da segurança. A desinformação em linha e a 
interferência nos processos eleitorais são exemplos fundamentais dessa relação e é 
necessária uma abordagem mais coerente e vigorosa da União a este respeito. O que 
pensa fazer neste domínio nos próximos cinco anos? 
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A segurança interna da UE não pode ser garantida sem ter em consideração as fronteiras 
externas da UE. As dimensões interna e externa da segurança dependem uma da outra e estão 
interligadas. O terrorismo e a criminalidade organizada são ameaças internacionais que só 
podem ser abordadas com base num conjunto coerente de ações que combinem a dimensão 
interna e a dimensão externa.  
 
Em estreita coordenação com os comissários competentes, tenciono colaborar com os países 
nossos vizinhos para negociar acordos que permitam o intercâmbio de informações entre as 
respetivas autoridades responsáveis pela aplicação da lei e a Europol. Apoio plenamente os 
trabalhos em curso com os parceiros dos Balcãs Ocidentais para combater o terrorismo e o 
tráfico de armas de fogo e comprometo-me a prosseguir nessa via. A luta contra o tráfico de 
seres humanos deve ser uma prioridade neste âmbito. 
 
A conexão entre a dimensão interna e externa da segurança é muito clara no que se refere ao 
mundo em linha. O apelo internacional à adoção de medidas na sequência do ataque terrorista 
em Christchurch, com o objetivo de prevenir a difusão de conteúdos terroristas em linha, 
reflete o trabalho realizado pela Comissão no âmbito do Fórum Internet da UE e com a sua 
proposta legislativa neste domínio.  
 
As plataformas Internet são intervenientes mundiais e, dado o seu alcance global, têm uma 
responsabilidade especial. Este é também o caso quando se trata de campanhas de 
desinformação, que podem fazer parte de ataques híbridos. As ciberameaças que visam 
eleições e campanhas de desinformação são exemplos das formas mais recentes de ameaças 
contra as quais devemos estar extremamente vigilantes e preparados. Antes das últimas 
eleições para o Parlamento Europeu, a atual Comissão envidou esforços significativos para 
reunir as autoridades eleitorais, as ciberautoridades e as autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei nacionais, a fim de aumentar a sensibilização e proteger a integridade das 
eleições. Foram já tomadas medidas concretas para fazer face a estas ameaças: um plano de 
ação sobre a desinformação, a criação de um sistema de alerta rápido como plataforma para 
partilhar informações sobre as campanhas de desinformação em curso, o diálogo com as 
plataformas para reforçar a transparência elaborando um código de boas práticas em matéria 
de desinformação, bem como a literacia mediática e os esforços de sensibilização.  
 
Trata-se de facto de uma questão de importância direta para a política de segurança. Mas, 
obviamente, vai mais além da minha própria carteira. Se for confirmada, trabalharei em 
estreita colaboração com o vice-presidente responsável pelos Valores e a Transparência (em 
relação com a desinformação) e com o vice-presidente responsável pela Proteção do Modo de 
Vida Europeu (em relação com as ameaças híbridas) e com outros colegas, a fim de assegurar 
que temos uma política coordenada e abrangente neste domínio, que respeite os direitos 
fundamentais, e que inclua também a cooperação com os parceiros internacionais, incluindo a 
NATO. 
 

 
4. Nos últimos cinco anos, procedeu-se a uma revisão completa do quadro da União em 

matéria de sistemas de informação, colmatando lacunas e aumentando as sinergias. 
Esta legislatura incidirá - certamente - na execução. Está disposta a comprometer-se 
relativamente à implantação dos novos sistemas de informação, bem como dos 
sistemas de informação reformados, dentro dos prazos e do orçamento previsto? No 
que diz respeito ao VIS, está disposta a comprometer-se a fixar um prazo claro para 
a sua entrada em funcionamento? 
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Como referi na audiência, podem contar comigo para trabalhar no sentido da plena 
transposição e aplicação da legislação em vigor em matéria de segurança. Utilizarei todos os 
meios para apoiar os Estados-Membros nesta matéria. Se necessário, farei recurso ao 
procedimento por infração para assegurar a correta aplicação do direito da União no domínio 
da segurança. 

Posso garantir-vos que a implementação da iniciativa de «interoperabilidade» será uma das 
minhas principais prioridades. Entre o final de 2021 e o final de 2023, é necessário que 
entrem em funcionamento todos os componentes de interoperabilidade, bem como os novos 
ou reformados sistemas de informação no domínio dos assuntos internos. Trata-se de um 
calendário muito apertado e todos os intervenientes têm de trabalhar em estreita colaboração: 
Estados-Membros, a Agência eu-LISA, bem como a Comissão. Os atrasos de qualquer dos 
intervenientes são suscetíveis de atrasar o projeto no seu conjunto. Para garantir que a 
execução, tanto em termos de calendário como de orçamento, ocorra de acordo com o 
previsto, existe uma estrutura de acompanhamento da execução dos regulamentos no domínio 
da interoperabilidade e realizar periodicamente visitas às capitais dos Estados-Membros, para 
detetar problemas e estrangulamentos, retirar ensinamentos e identificar soluções e medidas 
de apoio. Quero deixar claro aos colegas dos Estados-Membros que não se trata apenas de um 
exercício técnico, mas também político. Considero que o êxito da interoperabilidade é tão 
crucial que merece, em minha opinião, ser regularmente levado a conhecimento dos ministros 
no Conselho «Justiça e Assuntos Internos», a fim de sublinhar que todos têm a 
responsabilidade de cumprir a sua parte. Tendo em conta o papel essencial desempenhado 
pelo Parlamento na rápida adoção dos regulamentos, comprometo-me a fornecer-vos 
regularmente atualizações e observações sobre o estado da execução e os progressos 
realizados. Pessoalmente, seguirei este processo de muito perto.  

No que diz respeito ao Sistema de Informação sobre Vistos, o nosso objetivo comum deve ser 
modernizar o referido sistema, ligando-o às outras bases de dados de gestão das fronteiras, 
incluindo os vistos de longa duração e as autorizações de residência no seu âmbito de 
aplicação. Concordo com a necessidade de um prazo claro para a entrada em funcionamento 
do VIS revisto. Considero, por conseguinte, que a nossa primeira prioridade é iniciar as 
negociações tripartidas o mais rapidamente possível. Se for confirmada, comprometo-me a 
participar pessoalmente nessas negociações, a fim de garantir uma conclusão positiva nos 
próximos meses. Conto com o vosso apoio construtivo e espero poder contar com a vossa 
colaboração neste domínio. As disposições em matéria de execução serão abordadas durante 
os trílogos. A entrada em funcionamento do Sistema de Informação sobre Vistos depende da 
disponibilidade do Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem e, por 
conseguinte, será importante adotar a proposta pendente relativa às alterações consequentes 
para assegurar a implementação em tempo útil.  

O estabelecimento ou a melhoria de sistemas informáticos de grande escala devem ser 
devidamente preparados e aplicados. Temos de o fazer de forma correta, mas para isso há que 
empregar a energia e o compromisso necessários. Terá de ocorrer a adoção de atos de 
execução, a elaboração das especificações, a realização dos contratos públicos, bem como a 
produção, antes de o sistema melhorado poder entrar em funcionamento. Uma parte 
importante do trabalho será realizada pelos Estados-Membros que têm de adaptar os seus 
sistemas informáticos nacionais. A Comissão estimou que serão necessários três anos para 
esse efeito, com base na experiência adquirida com outros sistemas e no calendário global 
para toda a estrutura informática dos sistemas de gestão das fronteiras e da interoperabilidade. 
Estou confiante de que as negociações produzirão resultados positivos. 
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Perguntas escritas propostas pelo Grupo S & D 
 
1. A Senhora Comissária indigitada afirma que o respeito pelos direitos fundamentais 

e a segurança são objetivos coerentes e complementares; contudo, a mais alta 
jurisdição da UE considerou que diferentes atos legislativos da UE neste domínio 
violam os direitos fundamentais e são, por conseguinte, ilegais. Uma vez que lhe 
caberá assegurar que todas as medidas de segurança respeitem os direitos 
fundamentais, nomeadamente a proteção da privacidade e dos dados pessoais, a 
não-discriminação e a presunção de inocência, bem como os princípios da 
necessidade e da proporcionalidade, como tenciona fazê-lo e de que forma garantirá 
que todas as novas medidas que venha a introduzir no domínio da segurança interna 
e da gestão das fronteiras respeitem esses direitos e sejam conformes aos critérios do 
Tribunal? 

 
Como afirmei na audiência, os direitos fundamentais nunca devem ser uma consideração a 
posteriori. Trata-se de algo a que prestarei a máxima atenção desde o início na elaboração de 
novas iniciativas. 
 
Considero, com efeito, que a segurança e o respeito pelos direitos fundamentais são objetivos 
políticos coerentes e complementares. Os direitos fundamentais, como o direito à privacidade 
e à proteção de dados, devem ser respeitados. Ao mesmo tempo, os cidadãos esperam 
também que a política de segurança cumpra a sua missão. Assim, precisamos de encontrar o 
equilíbrio adequado e combinar a eficácia com uma vigilância permanente sobre o respeito 
dos direitos fundamentais. Precisamos de elaborar as políticas corretas e incluir as 
salvaguardas adequadas. Procurarei assegurar, trabalhando em estreita colaboração com o 
comissário da Justiça, que os direitos fundamentais, incluindo o direito à proteção dos dados 
pessoais, estão integrados na definição de qualquer futura legislação e, em seguida, 
acompanharei de perto a sua aplicação efetiva nos Estados-Membros, utilizando todos os 
poderes à minha disposição.  

 
A legislação em matéria de segurança tem de resistir ao teste dos recursos judiciais para 
cumprir o seu objetivo. O exemplo da Diretiva Conservação de Dados e da subsequente 
jurisprudência é disso um exemplo.  

 
Comprometo-me a aplicar rigorosamente os ensinamentos retirados destas experiências e de 
experiências semelhantes e a assegurar que qualquer nova legislação proposta em matéria de 
segurança seja sujeita a uma avaliação aprofundada, em conformidade com os princípios do 
acordo «Legislar melhor», nomeadamente em matéria de direitos fundamentais. Prestarei 
também especial atenção aos argumentos jurídicos durante o processo de elaboração com 
vista a garantir a compatibilidade com a Carta dos Direitos Fundamentais. Durante as 
negociações com o Parlamento Europeu e o Conselho, não hesitarei em sublinhar as 
preocupações da Comissão se uma proposta for alterada de forma a suscitar questões quanto à 
sua conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais. 

 
 Creio que o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão têm, cada, um papel e uma 
responsabilidade a desempenhar nesta matéria.  
  
 
2. Defende também novos instrumentos tecnológicos para a aplicação da lei. Como irá 

garantir que esses instrumentos, como as tecnologias de previsão policial e de 
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reconhecimento facial, que colocam muitas questões éticas, respeitem igualmente as 
normas, os princípios e os direitos acima referidos? Está em curso um debate sobre 
a encriptação. Uma vez que a encriptação é uma necessidade vital nos dias de hoje, 
não considera que permitir que as autoridades policiais disponham de portas de 
acesso não autorizadas a comunicações encriptadas pode comprometer a confiança e 
a segurança de todos os serviços e comunicações em linha, tanto dos particulares 
como das pessoas coletivas? De que forma tenciona salvaguardar a encriptação na 
Europa? 

Reconheço plenamente que a utilização de tecnologias inovadoras na aplicação da lei, bem 
como noutros domínios, pode dar origem tanto a oportunidades como a desafios. A sociedade 
deve beneficiar e não ser prejudicada pela tecnologia. Os cidadãos devem ter a certeza de que 
a utilização das novas tecnologias na UE tem lugar num quadro regulamentar sólido, com 
todas as salvaguardas necessárias, no pleno respeito dos seus direitos fundamentais. Tenho 
plena consciência das muitas questões éticas e práticas que estas tecnologias suscitam e as 
consequências a que podem conduzir. Por conseguinte, quero garantir que estamos 
perfeitamente ao corrente da forma como estes efeitos podem ser minimizados e de como as 
consequências não desejadas podem ser atenuadas. Tenciono envolver não só as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei nestas deliberações, mas também todas as partes 
interessadas pertinentes e as agências e organismos da UE, a fim de garantir que qualquer 
política da UE neste domínio seja devidamente ponderada. 

Acredito que a tecnologia pode ajudar as autoridades a cumprir as suas funções legítimas de 
forma mais eficaz. A tecnologia destina-se a facilitar a aplicação da lei e não a substituir a 
polícia. A tecnologia é apenas um instrumento e, no final de contas, todas as decisões finais 
têm de ser tomadas por um ser humano. No entanto, se os algoritmos puderem ajudar a 
analisar os dados recolhidos legalmente de forma mais eficaz e rápida, ou mesmo se a 
tecnologia puder ajudar a utilizar os dados existentes de forma mais eficiente e a reduzir a 
necessidade de uma nova recolha de dados, nesse caso, declaro-me completamente a favor da 
tecnologia. 

A utilização da encriptação por parte dos criminosos coloca desafios específicos à aplicação 
da lei. Embora não tenha a intenção de tomar quaisquer medidas que proíbam, limitem ou 
enfraqueçam a encriptação, devemos reconhecer que o problema existe. A introdução das 
chamadas «portas de acesso» em sistemas ou dispositivos enfraqueceria, com efeito, a 
cibersegurança e seria contraproducente. Já foram lançadas medidas práticas para dar 
resposta a estes desafios, como o reforço das capacidades de desencriptação dos dispositivos 
apreendidos pela Europol em investigações criminais. Tenciono analisar o impacto e a 
eficácia destas medidas. Quero encarregar as agências da UE, em particular a Europol e a 
CEPOL, de analisar e partilhar conhecimentos sobre novos desenvolvimentos técnicos e 
jurídicos no domínio da encriptação. Quero também promover um diálogo entre os serviços 
responsáveis pela aplicação da lei, a comunidade empresarial, o meio académico e as 
autoridades judiciais, a fim de garantir que os desafios colocados pela encriptação são 
superados em plena conformidade com os direitos fundamentais.  
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Perguntas escritas propostas pelo Grupo Verts ALE 

1. Que novas medidas tenciona a Senhora Comissária indigitada tomar para 
monitorizar e avaliar as salvaguardas dos direitos fundamentais em toda a 
cooperação formal, informal e financeira com países terceiros? Como e quando 
tenciona informar o Parlamento Europeu desses resultados e envolvê-lo neles? Está 
em condições de garantir que a monitorização inclua avaliações transparentes e 
independentes e que estas sejam conduzidas e partilhadas com a Comissão LIBE 
antes de a UE participar nessa cooperação? 

Em conformidade com a minha carta de missão, estou empenhada em desenvolver uma 
cooperação mais sólida com os países de origem e de trânsito, em estreita colaboração com o 
alto representante/vice-presidente, com o vice-presidente responsável pela Proteção do Modo 
de Vida Europeu e com outros membros da Comissão pertinentes, bem como com os 
Estados-Membros, para intensificar os esforços de cooperação com países terceiros.   

A Comissão está obrigada a respeitar a Carta dos Direitos Fundamentais em todas as suas 
ações. As autoridades competentes dos Estados-Membros estão igualmente vinculadas pela 
legislação da UE e pelo direito internacional. Por conseguinte, a cooperação com países 
terceiros não pode, de modo algum, afetar o respeito pelo princípio da não-repulsão, nem 
prejudicar o processo equitativo e o acesso a vias de recurso eficazes. Um dos meus objetivos 
é proteger os valores fundamentais da União Europeia. Toda a nossa cooperação com países 
terceiros deve ter como objetivo melhorar a proteção dos direitos fundamentais, e não tentar 
encontrar atalhos.  

Comprometo-me a analisar a melhor forma de monitorizar e avaliar o respeito deste 
princípio, apoiando-me também no trabalho e na análise das delegações da UE e dos agentes 
de ligação europeus da migração, os nossos olhos e ouvidos no terreno. Trata-se de uma 
tarefa extremamente importante se quisermos ter uma verdadeira compreensão do impacto do 
nosso trabalho. 

Além dos casos em que o Parlamento faz formalmente parte do processo de tomada de 
decisão em conformidade com os Tratados, comprometo-me a comparecer pessoalmente 
numa base regular perante o Parlamento Europeu e as comissões parlamentares pertinentes, a 
fim prestar informações atualizadas ao longo do processo de cooperação com países terceiros 
específicos, a debater e a ouvir a vossa opinião, em conformidade com as orientações 
políticas da presidente eleita.  

2. Que medidas concretas e imediatas irá tomar para reforçar a capacidade de busca e 
salvamento e os esforços da UE e dos seus Estados-Membros no Mediterrâneo? 

As operações da UE no Mediterrâneo desempenham um papel fundamental na busca e 
salvamento. Como salientei na minha audição, salvar vidas não deve nunca ser visto como 
um fator de atração. Estas operações contribuíram para a diminuição significativa da perda de 
vidas no mar em comparação com os quatro anos anteriores. Embora os Estados-Membros 
tenham decidido reduzir a operação Sophia - a fim de abranger a formação e a vigilância 
aérea - as operações conduzidas pela Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira continuam. 
Esta organização tem um mandato explícito de busca e salvamento e trabalha em estreita 
colaboração com os Estados-Membros no Mediterrâneo. A nossa capacidade coletiva de 
proteger as fronteiras externas da UE e de gerir os fluxos migratórios depende, para além do 
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desenvolvimento de políticas nacionais sólidas de controlo das fronteiras, do bom 
funcionamento da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, em especial da cooperação 
eficaz entre esta agência e as autoridades nacionais. Uma das minhas principais prioridades 
será, por conseguinte, assegurar a implementação plena e acelerada da Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira reforçada.  

 
Embora compreenda que a Comissão não tem competência para coordenar as operações de 
busca e salvamento ou para indicar os locais de desembarque, considero que a experiência 
dos últimos meses, com a participação específica de vários Estados-Membros, demonstrou 
que a Comissão pode ter um impacto significativo. A pedido dos Estados-Membros, a 
Comissão pode apoiar e coordenar ações de recolocação e distribuição de pessoas socorridas, 
após o desembarque. Tal proporciona clareza não só aos Estados-Membros, mas também aos 
próprios refugiados. É um exemplo importante da forma como a Comissão pode 
desempenhar um papel muito prático, e que tem um verdadeiro impacto benéfico. 

 
Observei, com grande interesse, que quatro Estados-Membros chegaram recentemente a 
acordo sobre disposições temporárias mais previsíveis e eficazes. Sei que esta questão será 
discutida mais aprofundadamente no Conselho «Justiça e Assuntos Internos» de 8 de outubro, 
no Luxemburgo, com o objetivo claro de alargar o número de Estados-Membros 
participantes.  

 
Considero que esta evolução constitui um passo muito importante num aspeto muito sensível 
e difícil e conto com os ministros, na próxima terça-feira, para aproveitar esta janela de 
oportunidade. Se for confirmada como membro da Comissão, tenciono analisar de imediato 
as medidas tomadas até à data e comprometo-me a trabalhar no sentido da adoção de uma 
abordagem nova, mais sustentável, fiável e permanente em matéria de busca e salvamento. 
Como medidas imediatas, tenciono assegurar que a Comissão prestará apoio financeiro e 
operacional, tal como o intercâmbio regular de informações sobre o processo, atuando como 
ponto de contacto central para as agências da UE e para o Estado-Membro de desembarque. 
Tanto o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo como a Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira podem ajudar os Estados-Membros de diferentes formas, 
incluindo no registo, na análise e na garantia de condições adequadas. Este é outro aspeto em 
que a UE pode oferecer alguma ajuda prática, no interesse de todos.  

 
É também minha firme convicção de que, para uma abordagem sustentável em matéria de 
busca e salvamento, precisamos de manter a pressão e tomar todas as medidas necessárias 
para quebrar o modelo de negócio cruel dos passadores. Encaro a luta contra esta crueldade 
como um elemento constitutivo da proteção dos direitos fundamentais. Tenciono continuar a 
desenvolver o trabalho no âmbito do plano de ação contra a introdução clandestina de 
migrantes e terei igualmente em atenção o quadro regulamentar pertinente (como o pacote 
relativo aos passadores), a fim de verificar se ainda é adequado para os fins a que se destina e 
de explorar a forma como poderemos intensificar as nossas ações - dando sempre prioridade 
ao imperativo humanitário de salvar vidas. Gostaria, em particular, aproveitar a resolução do 
Parlamento Europeu sobre a necessidade de orientações para os Estados-Membros sobre a 
questão da não-criminalização da genuína ajuda humanitária prestada por navios de ONG a 
pessoas em risco no mar. É minha firme convicção que uma ajuda humanitária genuína não 
deve, em caso algum, ser criminalizada. Por conseguinte, trabalharei em estreita colaboração 
com o Parlamento Europeu e outros para encontrar a forma mais adequada de avançar nesta 
importante questão. Esta é também outra razão para intensificar a nossa cooperação com os 
países terceiros de origem, de trânsito ou mesmo de destino. Concretamente, considero 
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prioritário reforçar o nosso compromisso com os países que fazem fronteira com a Líbia para 
reprimir as redes de passadores que põem as pessoas na via da exploração e do sofrimento. A 
equipa de investigação conjunta no Níger desmantelou dezenas de redes e detiveram centenas 
de passadores e traficantes. Devemos procurar expandir este trabalho. 

3. Compromete-se a reformar a política de asilo com base numa abordagem assente em 
dados concretos, assegurando a publicação de relatórios de execução para todos os 
instrumentos do SECA, em conformidade com as obrigações legais consagradas 
nesses instrumentos e garantindo que qualquer nova proposta se baseie numa 
avaliação de impacto ex ante, atendendo a que as atuais propostas de reforma do 
SECA não foram acompanhadas de avaliações de impacto? 

Estou empenhada em adotar uma abordagem sólida e baseada em dados concretos para a 
elaboração de políticas nos domínios abrangidos pela minha pasta. As avaliações de 
impacto e as avaliações baseadas em consultas sólidas e alargadas têm um papel central 
na informação do âmbito e conteúdo de qualquer nova iniciativa política. Tal é também o 
que a presidente eleita tornou claro a todos os comissários indigitados nas suas cartas de 
missão, e é assim que creio que a União tem de preparar legislação. Comprometo-me a 
assegurar que a Comissão procederá a consultas às partes interessadas e a avaliações de 
impacto sempre que as circunstâncias assim o permitirem, a comunicar abertamente o 
mais rapidamente possível às partes interessadas e ao público em geral e a explicar as 
razões subjacentes às iniciativas empreendidas pela Comissão. Apresentarei uma 
avaliação dos elementos de prova disponíveis para garantir que todas as iniciativas se 
baseiam numa abordagem baseada em dados concretos, em que acredito firmemente. 
 
Além disso, enquanto guardiã dos Tratados, a Comissão tem a responsabilidade de 
controlar a transposição e a aplicação do direito da UE. É, de facto, o que a Comissão tem 
feito com toda a atenção relativamente a todos os diferentes instrumentos que constituem 
o Sistema Europeu Comum de Asilo. Foram realizados estudos sobre a sua transposição e 
aplicação, foram organizadas numerosas reuniões com os Estados-Membros, bem como 
missões no terreno. As propostas de 2016 têm em conta os resultados destas atividades de 
acompanhamento, bem como todas as avaliações efetuadas neste domínio.  
 
Para o novo Pacto sobre o Asilo e a Migração, precisamos de analisar exaustivamente 
todos os dados e experiências de que dispomos. Temos de apreciar a situação de uma 
forma nove - mas também é necessário que a reforma venha a acontecer.  

Perguntas escritas propostas pelo Grupo ECR 

1. Confirma a sua declaração de que só os nacionais de países terceiros que são 
elegíveis para proteção internacional devem beneficiar das políticas de asilo da 
União? Estabelecerá uma distinção clara entre estes e os migrantes económicos que 
não são abrangidos pelos critérios do estatuto de refugiado? 

Posso confirmar que considero que só as pessoas com verdadeira necessidade de proteção 
internacional devem ser reconhecidas como beneficiárias ao abrigo do acervo da União em 
matéria de asilo. 

O direito de asilo é um direito fundamental garantido pela Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia. Este direito implica que cada pedido de asilo é apreciado pelas 
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autoridades nacionais através de um procedimento adequado, tendo em conta as 
circunstâncias específicas de cada caso.  

Se quisermos garantir que continuaremos a ser capazes de oferecer proteção às pessoas com 
uma verdadeira necessidade de proteção, precisamos de ser claros sobre a distinção entre 
estes e os migrantes que - compreensivelmente - procuram uma vida melhor e maiores 
oportunidades para si próprios e para as suas famílias, mas que não têm verdadeiramente 
necessidade de proteção, não podendo invocar o direito de asilo. Estes migrantes precisam de 
seguir vias legais atuais e futuras para chegar à Europa de forma segura, legal e digna. As 
pessoas sem direito de permanência têm de ser repatriadas, em conformidade com os 
procedimentos e salvaguardas aplicáveis.  

2. Afirmou que, para quebrar o modelo de negócio cruel dos passadores e dos 
traficantes de seres humanos, seria necessária uma cooperação reforçada com os 
países terceiros de origem. Pondera, assim, sobre a possibilidade de tratar os 
pedidos de asilo em países terceiros, a fim de quebrar definitivamente o modelo de 
negócio dos passadores, em conformidade com as conclusões do Conselho de junho 
de 2018? 

O trabalho com países terceiros deve estar no centro do desenvolvimento das nossas políticas 
de migração; e as nossas políticas devem continuar a basear-se nos nossos valores 
humanitários. Tal como declarei na minha audição, precisamos de substituir as vias inseguras 
e irregulares por um acesso legal e seguro aos Estados-Membros da UE para as pessoas mais 
vulneráveis que necessitam de proteção internacional. O nosso enfoque na vertente externa 
deve, por conseguinte, continuar a basear-se na reinstalação. A abordagem apresentada pelo 
Conselho Europeu em junho de 2018 não reuniu o apoio necessário dos Estados-Membros. 
Esta é uma oportunidade para mim de trabalhar sobre outras abordagens de modo a obter o 
acordo do Parlamento Europeu e dos Estados-Membros no seu conjunto. 

Perguntas escritas propostas pelo Grupo GUE/NGL 
	
1. Sobre a segurança interna:  

Nas suas respostas escritas, a Senhora Comissária indigitada afirma que uma das 
suas prioridades em matéria de cooperação policial será «garantir a inovação 
tecnológica necessária para assegurar que possamos fazer face a ameaças novas e 
emergentes». O que quer dizer exatamente com «inovação tecnológica para a 
aplicação da lei»? Pode dar-nos um exemplo específico? E como tenciona assegurar 
que essa inovação não seja prejudicial para a proteção dos direitos fundamentais? 

 
O que pensa da utilização do reconhecimento facial em espaços públicos? A questão 
ainda não foi regulamentada a nível da UE: alguns países estão a desenvolver 
sistemas de vigilância de cidades inteiras com base nesta aplicação da IA, enquanto 
outros proibiram a sua utilização. Tenciona apresentar uma abordagem coordenada 
a nível da UE?  
 

A inovação tecnológica na aplicação da lei tem sido sempre uma parte importante da 
atividade da polícia e da justiça penal. Tal como o desenvolvimento da análise das 
impressões digitais no século XIX, também a análise do ADN, mais recentemente, foi de 
grande ajuda para a polícia, os procuradores e os juízes. A utilização de dados biométricos 
ajudará a detetar eventuais identidades múltiplas utilizadas por criminosos e terroristas. Será 
necessária tecnologia para ajudar as autoridades responsáveis pela aplicação da lei a combater 
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as ameaças de drones aéreos suscetíveis de representar um risco grave para a população em 
espaços públicos ou de facilitar o tráfico de droga.  
 
A UE deve investir na investigação e na inovação, desenvolver novos conhecimentos e/ou 
verificar se determinada tecnologia tem potencial. No entanto, deve fazê-lo num contexto 
europeu. Acredito que a ética deve ser parte integrante da investigação, desde o início até ao 
fim, e que o respeito pela ética é fundamental para alcançar a excelência em termos de 
investigação. Reconheço plenamente que a utilização de tecnologias inovadoras, como a 
inteligência artificial, na aplicação da lei, bem como noutros domínios, pode dar origem tanto 
a oportunidades como a desafios. É por isso que considero muito importante a decisão da 
presidente eleita de apresentar, nos primeiros 100 dias, legislação com vista a uma 
abordagem europeia coordenada em matéria de inteligência artificial, incluindo as suas 
implicações humanas e éticas, para a qual contribuirei ativamente. 
 
Mais concretamente, no que se refere ao «reconhecimento facial», o termo é frequentemente 
utilizado de forma genérica, o que pode incluir diferentes casos de utilização desta 
tecnologia, como os controlos de fronteira ou a identificação de pessoas em imagens ou 
gravações vídeo durante uma investigação. A utilização desta tecnologia é, em primeiro 
lugar, decidida a nível nacional em conformidade com o direito da UE e o direito nacional, 
incluindo com o quadro aplicável em matéria de proteção de dados. Dentro dos limites do seu 
mandato, a Comissão tem interesse no desenvolvimento e na utilização do reconhecimento 
facial, tanto a nível da investigação como das perspetivas políticas. Em termos de direito da 
UE, o essencial é que a utilização do reconhecimento facial é claramente definida, os seus 
limites são claramente compreendidos e que dispomos das garantias adequadas.  

 
A União deve estar na vanguarda do estabelecimento de formas éticas de utilização da 
inteligência artificial, também na aplicação da lei. Por conseguinte, é minha convicção que 
seria um erro excluir as autoridades responsáveis pela aplicação da lei do desenvolvimento 
tecnológico. O meu objetivo é, pelo contrário, permitir que a aplicação da lei funcione num 
quadro jurídico claro, com todas as salvaguardas e garantias necessárias.  
 
2. Sobre o asilo:  

Pode comprometer-se a defender o direito de asilo no território da UE e a recusar 
qualquer proposta conducente a um tratamento externo do asilo? 
 

Estou plenamente empenhado em defender os direitos fundamentais, bem como defender os 
Tratados e o direito de asilo. Ter o direito de requerer asilo na UE é um princípio 
indispensável dos nossos valores. Estou plenamente consciente das nossas obrigações 
internacionais e dos problemas em matéria de direitos fundamentais que poderiam decorrer 
de qualquer proposta de tratamento externo dos pedidos de asilo. A garantia do direito 
fundamental de asilo, previsto no artigo 18.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, será 
o princípio orientador de todo o meu trabalho.  
  
A este respeito, ter o direito de requerer asilo na UE e ter o pedido tratado na UE é um 
princípio indispensável dos nossos valores. O facto de ser ou não possível apresentar um 
pedido de asilo no território de um país terceiros não pode, em caso algum, alterar este ponto 
fundamental. Além disso, para além das questões humanitárias, o tratamento externo 
levantaria importantes problemas jurídicos, operacionais e políticos. Por exemplo, se os 
Estados-Membros recebessem e tratassem pedidos de asilo em países terceiros, teriam de 
respeitar o mesmo nível de normas de proteção, como o direito a um recurso efetivo, e de 
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garantir condições de acolhimento adequadas, análogas às existentes no território da UE. Por 
todas estas razões, não apoiarei quaisquer iniciativas que conduzam a um tratamento externo 
dos pedidos de asilo.  
  
Em vez disso, gostaria de salientar que estou convencida de que precisamos de abrir mais 
vias legais e seguras para oferecer asilo às pessoas na UE. Neste contexto, deverá inserir-se a 
expansão de políticas como a reinstalação, que já foram objeto de debates no quadro do 
trabalho intenso desenvolvido pelos relatores do Parlamento Europeu sobre os dossiês 
relativos ao asilo. 
  
Apoiarei, por conseguinte, a rápida adoção de um novo Quadro de Reinstalação, no âmbito 
do futuro Pacto sobre a Migração e o Asilo. Entretanto, até à adoção de um novo Quadro de 
Reinstalação, apresentarei imediatamente uma recomendação no sentido de assegurar não só 
a continuidade, mas também a intensificação dos atuais esforços de reinstalação, em estreita 
cooperação com o ACNUR, uma vez que não podemos permitir qualquer lacuna nos esforços 
da União antes de o novo quadro entrar em vigor.  
 
 


