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Principais resultados do Conselho

O Conselho alcançou uma abordagem geral sobre uma decisão-quadro relativa ao racismo e à 
xenofobia. O texto será aprovado logo que sejam levantadas algumas reservas de análise 
parlamentar e que o texto tenha sido revisto pelo Grupo de Juristas-Linguistas.

O Conselho debateu igualmente algumas questões importantes relativas a uma proposta sobre a 
competência e a lei aplicável em matéria matrimonial ("Roma III"), em especial as regras relativas 
à escolha do tribunal pelas partes, à escolha da lei aplicável, às regras aplicáveis na ausência de 
escolha da lei, à observância das leis e tradições no domínio do direito de família e à questão da 
dupla nacionalidade.

Por fim, o Conselho aprovou uma resolução relativa ao intercâmbio de informações em matéria de 
expulsão de cidadãos de países terceiros devido ao seu comportamento em relação com actividades 
terroristas ou favorável à violência e ao ódio racial.
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1 � Nos casos em que tenham sido formalmente aprovadas pelo Conselho declarações, conclusões ou 
resoluções, o facto é indicado no título do ponto em questão e o texto está colocado entre aspas.

 � Os documentos cuja referência se menciona no texto estão acessíveis no sítio Internet do Conselho 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Os actos aprovados que são objecto de declarações para a acta que podem ser facultadas ao público vão 
assinalados por um asterisco; estas declarações estão disponíveis no sítio Internet do Conselho acima 
mencionado ou podem ser obtidas junto do Serviço de Imprensa.
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PARTICIPANTES

Os Governos dos Estados-Membros e a Comissão Europeia estiveram representados do seguinte 
modo:

Bélgica:
Patrick DEWAEL Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do Interior

Bulgária:
Rumen PETKOV Ministro do Interior
Margarit GANEV Vice-Ministro da Justiça

República Checa:
Jiří POSPIŠIL Ministro da Justiça
Ivan LANGER Ministro do Interior

Dinamarca:
Lene ESPERSEN Ministra da Justiça
Rikke HVILSHØJ Ministra para os Refugiados, a Imigração e a Integração

Alemanha:
Brigitte ZYPRIES Ministra Federal da Justiça
Wolfgang SCHÄUBLE Ministro Federal do Interior
Gerrit STEIN Sub-Secretário de Estado

Estónia:
Rein LANG Ministro da Justiça
Jüri PIHL Ministro dos Assuntos Internos

Irlanda:
Bobby McDONAGH Representante Permanente

Grécia:
Anastasis PAPALIGOURAS Ministro da Justiça

Espanha:
Mariano FERNÁNDEZ BERMEJO Ministro da Justiça
Antonio CAMACHO VIZCAÍNO Secretário de Estado da Segurança

França:
Pascal CLÉMENT Guarda-Selos, Ministro da Justiça
François BAROIN Ministro do Interior e do Ordenamento do Território

Itália:
Giuliano AMATO Ministro do Interior
Alberto MARITATI Secretário de Estado da Justiça

Chipre:
Sofoklis SOFOKLEOUS Ministro da Justiça e da Ordem Pública
Lazaros SAVVIDES Director-Geral do Ministério do Interior

Letónia:
Gaidis BĒRZIŅŠ Ministro da Justiça
Ivars GODMANIS Ministro do Interior

Lituânia:
Petras BAGUŠKA Ministro da Justiça
Raimondas SUKYS Ministro do Interior

Luxemburgo:
Luc FRIEDEN Ministro da Justiça, Ministro do Tesouro e Orçamento
Nicolas SCHMIT Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Imigração

Hungria:
József PETRÉTEI Ministro da Justiça e da Ordem Pública

Malta:
Tonio BORG Vice-Primeiro-Ministro, Ministro da Justiça e do Interior
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Países Baixos:
Ernst HIRSCH BALLIN Ministro da Justiça 

Áustria:
Maria BERGER Ministra Federal da Justiça
Günther PLATTER Ministro Federal do Interior

Polónia:
Andrzej Sebastian DUDA Subsecretário de Estado, Ministério da Justiça

Portugal:
Alberto COSTA Ministro da Justiça
António COSTA Ministro de Estado, Ministro da Administração Interna

Roménia:
Tudor CHIUARIU Ministro da Justiça
Cristian DAVID Ministro do Interior e da Reforma Administrativa

Eslovénia:
Dragutin MATE Ministro do Interior
Robert MAROLT Secretário de Estado, Ministério da Justiça

Eslováquia:
Štefan HARABIN Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Justiça
Robert KALIŇÁK Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do Interior

Finlândia:
Eikka KOSONEN Representante Permanente

Suécia:
Tobias BILLSTRÖM Ministro das Migrações e da Política de Asilo
Magnus GRANER Secretário de Estado junto da Ministra da Justiça

Reino Unido:
Lord GOLDSMITH Procurador-Geral da Coroa
Baroness ASHTON of UPHOLLAND Sub-Secretária de Estado, Ministério dos Assuntos 

Constitucionais
Joan RYAN Subsecretária de Estado, Ministério do Interior
Elish ANGIOLINI Procuradora Geral Adjunta (Governo Escocês)

Comissão:
Franco FRATTINI Vice-Presidente

Outros participantes
Max-Peter RATZEL Director da EUROPOL
Ilkka LAITINEN Directora da Agência Europeia de Gestão da Cooperação 

Operacional nas Fronteiras Externas (FRONTEX) dos 
Estados-Membros da UE
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PONTOS DEBATIDOS

COMPETÊNCIA E LEI APLICÁVEL EM MATÉRIA MATRIMONIAL ("ROMA III")

O Conselho debateu algumas questões importantes relativas a esta proposta, nomeadamente as 
regras relativas à escolha do tribunal pelas partes, à escolha da lei aplicável, às regras aplicáveis na 
ausência de escolha da lei, à observância das leis e tradições no domínio do direito de família e à 
questão da dupla nacionalidade.

Uma maioria muito significativa das delegações concordou com as directrizes propostas pela 
Presidência, segundo as quais o regulamento deveria conter uma regra relativa a uma escolha 
limitada do tribunal para divórcio e separação judicial pelos cônjuges e sobre as regras de conflito 
de leis. A este respeito, o regulamento deveria comportar, em primeiro lugar, uma regra que 
proporcione aos cônjuges uma possibilidade limitada de escolha da lei do divórcio e da separação 
judicial e, em segundo lugar, uma regra aplicável na ausência de escolha.

O Conselho registou a posição de duas delegações que recordaram que, na ausência de escolha da 
lei pelas partes, o tribunal demandado deverá aplicar a lei do foro. Todavia, essas delegações 
declararam que estão dispostas a prosseguir as negociações sobre este instrumento.

O Conselho reconheceu que o projecto de regulamento não deverá implicar alterações do direito 
substantivo de família dos Estados-Membros relativamente ao divórcio ou à separação judicial. 
Uma delegação sublinhou todavia o facto de que a observância da ordem jurídica nacional não 
deverá prejudicar a aplicação coerente do direito comunitário.

O Conselho conferiu mandato às instâncias apropriadas para prosseguirem os trabalhos sobre o 
projecto de regulamento com base nas seguintes orientações:

"a) Escolha do tribunal pelas partes (artigo 3.º-A)

O Regulamento n.º 2201/2003 ("Regulamento Bruxelas II-A") prevê vários fundamentos 
alternativos de competência, mas não dá aos cônjuges a possibilidade de convencionarem a 
escolha do tribunal.
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Segundo a proposta da Comissão, tal acordo de escolha do tribunal deverá ser possível 
para o divórcio e a separação judicial. No entanto, os cônjuges só poderão escolher um 
tribunal de um Estado-Membro com o qual tenham uma conexão estreita.

A maioria das delegações apoiou em princípio a possibilidade dessa escolha limitada do 
tribunal por parte dos cônjuges. Neste contexto, a Presidência sugere que os cônjuges 
possam ter a escolha de qualquer tribunal que já seja competente segundo as regras gerais 
do Regulamento Bruxelas II-A, bem como dos tribunais de um Estado-Membro de que um 
deles tenha a nacionalidade, ou onde os cônjuges tenham tido a sua última residência 
habitual durante um certo período de tempo antes da data da entrada do processo no
tribunal. Deverão ainda ser discutidas as questões relativas ao momento em que tais 
condições têm de estar cumpridas.

A Presidência entende que a regra da escolha do tribunal pelas partes deverá também ter 
em conta os interesses do cônjuge mais fraco. Deverá ainda ser discutida a forma como tal 
poderá ser atingido mediante requisitos específicos formais.

A Presidência sugere que estas questões continuem a ser debatidas no Comité das Questões 
de Direito Civil (Roma III) e que as negociações continuem com base nas presentes 
orientações.

b) Escolha da lei aplicável pelas partes (artigo 20.º-A)

O Regulamento n.º 2201/2003 ("Regulamento Bruxelas II-A") não prevê regras sobre a 
escolha da lei aplicável por parte dos cônjuges.

Segundo a proposta da Comissão, os cônjuges podem acordar, de forma limitada, em 
designar a lei aplicável ao divórcio e à separação judicial. Durante as negociações, a 
maioria das delegações pôde apoiar, em princípio, a ideia de dar aos cônjuges uma 
possibilidade limitada de escolher a lei aplicável ao seu divórcio ou separação judicial. 
Todavia, os cônjuges só podem escolher a lei de um Estado com o qual tenham uma 
conexão estreita.
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Neste contexto, a Presidência sugere que os cônjuges possam ter a escolha da lei de um 
Estado no qual tenham a sua residência habitual, ou no qual tenham tido a sua última 
residência habitual se um deles ainda aí residir, ou a lei do Estado de que um dos cônjuges 
tenha a nacionalidade ou a lei do foro. Deverão ainda ser discutidas as questões relativas ao 
momento em que tal escolha poderá ser feita.

Esta regra sobre a escolha da lei aplicável deverá ter em conta os interesses de ambos os 
cônjuges e assegurar a protecção do cônjuge mais fraco. Deverá ainda ser discutida a 
forma como tal poderá ser atingido mediante requisitos específicos formais.

A Presidência sugere que estas questões continuem a ser debatidas no Comité das Questões 
de Direito Civil (Roma III) e que as negociações continuem.

c) Regras aplicáveis na ausência de escolha da lei (artigo 20.º-B)

O Regulamento Bruxelas II-A prevê vários fundamentos alternativos de competência para 
o divórcio e a separação judicial, mas não contém regras sobre a lei aplicável. Na ausência 
de escolha pelas partes, a lei aplicável é por conseguinte determinada presentemente com 
base nas regras nacionais de conflito de leis dos Estados-Membros que sejam diferentes. 
Certos Estados aplicam o seu próprio direito substantivo (lei do foro), enquanto outros 
aplicam a lei da nacionalidade ou da residência habitual dos cônjuges. Significa isto que 
podem ser aplicáveis diferentes regras de direito substantivo, conforme o Estado-Membro 
em que o requerente ou requerentes apresentem o pedido de divórcio. Sendo diferentes as 
leis nacionais sobre o divórcio, a decisão sobre o local onde é apresentado o pedido pode 
ter efeitos consideráveis.

Durante as negociações, muitas delegações apoiaram a ideia de harmonizar as regras de 
conflito de leis, na ausência de escolha da lei. No entanto, certas delegações expressaram 
dúvidas ou opuseram-se a tal ideia.
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A Presidência considera que, para alcançar o objectivo proposto referido no primeiro 
parágrafo, é necessário prever uma regra de conflito de leis aplicável na ausência de 
escolha da lei pelas partes. Sobre esta questão, estão na mesa várias propostas, mas 
nenhuma delas é aceitável para todas as delegações. A Presidência entende que é 
necessário encontrar uma solução global equilibrada para esta questão.

Analisar-se-á futuramente se não será necessário assinalar expressamente que a lei do foro 
se aplicará sempre que a lei estrangeira em matéria de divórcio discrimine um dos cônjuges 
ou sempre que a lei estrangeira não preveja o divórcio. O mesmo se aplica no que se refere 
ao artigo 20.º-A.

A Presidência sugere que estas questões continuem a ser debatidas no Comité das Questões 
de Direito Civil (Roma III) e que as negociações continuem.

d) Respeito pelas leis e tradições dos Estados-Membros no domínio do direito de 
família

A legislação dos Estados-Membros é divergente em matéria de direito de família, em 
consequência de diferentes tradições e culturas. Todos os Estados-Membros concordam em
que a proposta não trata de questões de direito de família substantivo e não implica
quaisquer alterações às normas do direito substantivo nacional.

Por conseguinte, a proposta não estabelece a instituição jurídica do divórcio nos Estados-
-Membros que não reconheçam essa instituição, nem obriga os Estados-Membros a 
introduzirem o divórcio na sua legislação nacional. Além disso, nada na presente proposta 
obriga os tribunais dos Estados-Membros cuja lei não prevê o divórcio a pronunciarem um 
divórcio por aplicação das regras de conflito de leis da proposta.
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A Presidência sugere, portanto, que tal fique claramente expresso no texto do presente 
instrumento.

Por outro lado, a proposta não determina a lei aplicável a um casamento. A definição de 
casamento e as condições da sua validade são questões de direito substantivo e, por 
conseguinte, do âmbito da legislação nacional. Em consequência, o tribunal de um Estado-
-Membro com competência em matéria de divórcio ou separação judicial pode apreciar a 
existência de um casamento segundo a sua própria lei.

A Presidência sugere que este aspecto fique claramente expresso no texto do presente 
instrumento.

A Presidência está ciente de que os Estados-Membros adoptaram, em função dos 
respectivos sistemas nacionais, abordagens diferentes no que se refere à aplicação da lei 
estrangeira em matéria de direito de família. Tal poderá ter uma incidência sobre a sua 
forma de avaliar em que circunstâncias e em que medida os tribunais nacionais devem 
aplicar o direito estrangeiro num determinado caso.

Certos Estados-Membros consideram que o divórcio é um direito que deve ser garantido na 
sua ordem jurídica.

A Presidência entende que estas questões devem continuar a ser debatidas no Comité das 
Questões de Direito Civil (Roma III), a fim de se chegar a uma solução apropriada e 
equilibrada no presente instrumento.

e) Múltipla nacionalidade

Um dos factores de conexão utilizados na proposta é a nacionalidade dos cônjuges. No 
entanto, a proposta não toma posição quanto à questão de saber como lidar com o facto de 
um dos cônjuges poder ter mais de uma nacionalidade.

A Presidência considera que esta questão deverá ser analisada e sugere que continuem os 
trabalhos com vista a redigir um considerando apropriado sobre os casos de múltipla 
nacionalidade."
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O objectivo da presente proposta é introduzir a possibilidade de os cônjuges acordarem na 
escolha de um tribunal para o divórcio e a separação judicial, bem como introduzir regras 
em matéria de conflito de leis sobre o divórcio e a separação judicial. Todavia, não abrange 
as consequências de um divórcio ou separação judicial relacionadas com bens, obrigações 
alimentares e outras questões.

Na sua sessão informal de Janeiro de 2007, realizada em Dresden, os Ministros 
sublinharam a importância das questões de direito de família para a criação de um 
verdadeiro espaço de justiça, dado que existem cada vez mais famílias cujos cônjuges são 
originários de países diferentes.
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REGRAS EM MATÉRIA DE OBRIGAÇÕES ALIMENTARES

O Conselho debateu algumas questões desta proposta e acordou nas seguintes orientações políticas 
para a prossecução dos trabalhos:

"a) Vontade política comum

A presente proposta em matéria de obrigações alimentares dá resposta a um pedido político 
expresso pela primeira vez no Conselho Europeu de Tampere de 1999 e reiterado no 
Programa da Haia aprovado pelo Conselho Europeu em 5 de Novembro de 2004, em que a 
Comissão foi convidada a apresentar "um projecto de instrumento sobre o reconhecimento 
e a execução das decisões relativas às obrigações de alimentos, incluindo as medidas 
cautelares e a execução provisória". A última vez em que se manifestou a vontade comum 
de progredir neste importante domínio das obrigações alimentares foi na reunião informal 
dos Ministros da Justiça e dos Assuntos Internos realizada em 15 e 16 de Janeiro de 2007, 
em Dresden.

O Conselho confirmou a existência de uma vontade comum dos Estados-Membros de levar 
a cabo os trabalhos sobre este importante instrumento.

b) Supressão do exequatur

A Comissão propõe que se suprima o procedimento de exequatur para todas as decisões em 
matéria de obrigações alimentares abrangidas pelo regulamento, com base na introdução de 
certas regras processuais comuns, acompanhada de uma harmonização das normas de 
conflito de leis.

Os debates havidos no Comité das Questões de Direito Civil (Obrigações Alimentares) 
revelaram a existência de um amplo acordo quanto ao princípio dessa supressão, que vai 
diminuir os custos associados à execução das decisões em matéria de obrigações 
alimentares e melhorar a situação do credor, acelerando a execução das decisões e 
facilitando a sua circulação no interior da União Europeia.
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Resta determinar quais serão as obrigações alimentares abrangidas por tal supressão e 
definir claramente as garantias necessárias para a parte requerida.

O Conselho confirmou o princípio da supressão do exequatur no âmbito do regulamento 
proposto.

c) Cooperação entre autoridades centrais

A Comissão propõe que se estabeleça um sistema de cooperação entre autoridades centrais 
com o objectivo de facilitar a aplicação do regulamento. Essas autoridades teriam como 
função geral fornecer, em caso de necessidade, informações sobre os procedimentos e as 
legislações nacionais e, como função específica, prestar assistência em determinados casos 
em que se revele necessário recolher informações sobre um devedor a fim de assegurar a 
execução de uma decisão em matéria de obrigações alimentares.

Os debates havidos no Comité das Questões de Direito Civil (Obrigações Alimentares) 
revelaram a existência de um amplo acordo quanto ao estabelecimento desse sistema, que 
no passado já se revelou eficaz no âmbito de outros instrumentos. No entanto, haverá ainda 
que determinar as modalidades precisas do sistema.

Neste contexto, a Presidência recorda que estão a ser elaboradas regras similares a nível 
internacional, no âmbito da Conferência da Haia, e que convém ter em mente as 
negociações realizadas nessa instância. No entanto, o objectivo deveria consistir na 
introdução do sistema a nível comunitário para, dentro do necessário, ir mais além do que 
o que está a ser esboçado actualmente para a futura convenção da Haia.

O Conselho deu o seu acordo ao princípio de introduzir um sistema que permita uma 
cooperação funcional e eficaz entre autoridades centrais em matéria de obrigações 
alimentares, cujos pormenores terão ainda de ser elaborados.

d) Incidência transfronteiriça

Na sua exposição de motivos, a Comissão alude ao carácter transfronteiriço das medidas 
contidas na sua proposta, salientando que essas medidas correspondem às enumeradas no 
artigo 65.º do Tratado. A Comissão constata também que a proposta contém algumas 
medidas de harmonização mínima no que se refere ao procedimento que a Comissão 
considera uma parte acessória das outras medidas.
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Algumas delegações consideram que o regulamento proposto deveria prever 
explicitamente, num artigo autónomo, uma definição dos casos transfronteiriços, à 
semelhança do que está estipulado noutros instrumentos em matéria de cooperação 
judiciária em matéria civil e comercial Por outro lado, certas delegações manifestaram 
preocupação quanto à ligação entre o âmbito de aplicação do regulamento proposto e as 
relações com os Estados terceiros (ver alínea e)).

A Presidência recorda que a Comissão baseou a sua proposta na alínea c) do artigo 61.º e 
no n.º 2 do artigo 67.º do Tratado. A alínea c) do artigo 61.º faz referência ao artigo 65.º, 
que limita a competência da Comunidade às matérias civis que tenham uma incidência 
transfronteiriça. Além disso, como se trata principalmente de regras relativas aos conflitos 
de competência dos tribunais, ao reconhecimento e à execução de decisões e aos conflitos 
de leis, a Presidência considera ser óbvio que o instrumento proposto só poderá aplicar-se 
às questões transfronteiriças. Por conseguinte, a Presidência considera, baseando-se 
também noutros instrumentos já aprovados em matéria civil que não é indispensável incluir 
uma definição explícita do carácter transfronteiriço do instrumento.

Assim sendo, a Presidência sugere que se esclareça num considerando que o regulamento 
só é aplicável em situações que tenham uma incidência transfronteiriça e que apresentem, 
por esse motivo, um elemento internacional. Esse considerando aludiria à exigência 
estipulada no artigo 65.º do Tratado e daria exemplos de situações em que as obrigações 
alimentares teriam um carácter transfronteiriço.

Nesse considerando, cujo teor teria ainda de ser debatido, poderia ficar indicado que o 
regulamento se aplicaria, por exemplo, numa situação em que o credor e o devedor 
tivessem as suas residências habituais em Estados diferentes ou ainda numa situação em 
que uma decisão proferida em matéria de obrigações alimentares dissesse respeito a um 
devedor e a um credor que tivessem as suas residências habituais no mesmo 
Estado-Membro mas em que, posteriormente, se tornasse necessário executar a decisão 
noutro Estado-Membro na sequência da mudança do devedor para esse Estado.

O Conselho manifestou o seu acordo quanto a esta abordagem.

e) Acordos com Estados terceiros

A proposta da Comissão trata apenas de convenções e tratados celebrados entre Estados-
-Membros (artigo 49.º), não abordando a questão de convenções e tratados celebrados 
entre Estados-Membros e Estados terceiros. 
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No entanto, atendendo à especificidade do domínio das obrigações alimentares, vários 
Estados-Membros consideram importante, ou mesmo indispensável, que lhes seja dada a 
possibilidade, neste domínio específico, de manter ou celebrar acordos bilaterais com 
certos Estados terceiros após a aprovação do regulamento proposto. É evidente que esses 
acordos bilaterais em matéria de obrigações alimentares não deverão pôr em causa as 
obrigações dos Estados-Membros decorrentes do direito comunitário tal como interpretado 
pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. À luz da solução proposta na alínea d), a 
Presidência sugere, pois, a seguinte solução para esses acordos.

No que se refere aos acordos bilaterais existentes, a Presidência sugere que os Estados-
-Membros mantenham esses acordos, de harmonia com o sistema definido no artigo 307.º
do Tratado e seguindo o precedente que o Regulamento (CE) n.º 44/2001 (Bruxelas I) 
oferece neste domínio. Fica portanto claro que esses acordos não deverão comprometer o 
sistema estabelecido no regulamento proposto.

No que respeita a futuros acordos bilaterais e à eventual alteração de acordos bilaterais 
existentes com certos Estados terceiros, a Presidência sugere que se defina um 
procedimento para a negociação e a celebração de tais acordos, inspirado em precedentes 
verificados no direito comunitário, nomeadamente no procedimento para os serviços 
aéreos Esse procedimento deverá estabelecer critérios e condições que permitam avaliar se 
é do interesse da Comunidade celebrar tal acordo. Se esse não for o caso, o procedimento 
deverá estabelecer os critérios e condições para a negociação e a celebração pelos Estados-
-Membros de acordos dessa natureza, em especial nos casos em que o conteúdo das 
disposições do acordo previsto divirja do conteúdo das regras comunitárias, velando por 
que os acordos não comprometam o sistema estabelecido pelo regulamento proposto.

O Conselho aprovou o princípio de permitir aos Estados-Membros manterem ou 
celebrarem acordos bilaterais com Estados terceiros em matéria de obrigações alimentares, 
sem prejuízo da competência externa exclusiva da Comunidade. Os critérios e condições 
teriam de ser debatidos em fase posterior."
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O Conselho apelou ao Comité do Direito Civil a fim de prosseguir os debates sobre esta 
proposta com vista a chegar a uma solução aceitável para todos os Estados-Membros.

Repare-se que existem regras relativas à competência em matéria de obrigações 
alimentares no contexto da Comunidade desde a celebração, em 1968, da Convenção de 
Bruxelas relativa à Competência Judiciária e à Execução de Decisões em Matéria Civil e 
Comercial. Essas regras foram adoptadas quando a Convenção de Bruxelas foi convertida 
em regulamento comunitário em 2000: Regulamento (CE) n.º 44/2001 (o denominado 
regulamento "Bruxelas I").

Todavia, a proposta actualmente em análise vai realmente muito mais além do que 
"Bruxelas I" na medida em que não trata apenas da competência mas também da lei 
aplicável, do reconhecimento e aplicação das decisões e da cooperação.
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LEI APLICÁVEL ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (ROMA I)

O Conselho chegou a acordo sobre uma série de questões relativa a esta proposta, com destaque 
para as seguintes:

"a) Princípio da escolha pelas partes da lei aplicável ao contrato (artigo 3.º)

Tal como na Convenção de Roma, a regra de base para decidir qual é a lei aplicável ao 
contrato é a escolha pelas partes da lei de um determinado país. Esta regra respeita a 
autonomia das partes e é particularmente apropriada em matéria de obrigações contratuais 
que são criadas e reguladas pelas partes do contrato (Artigo 3.º). Contudo, sempre que 
todos os outros elementos pertinentes da situação se situem num país que não seja o país da 
lei escolhida, a escolha da lei não permite que as partes evitem a aplicação das disposições 
da lei desse país não derrogáveis por convenção (n.º 4 do artigo 3.º).

No que se refere às disposições de direito comunitário não derrogáveis por convenção, a 
Comissão propôs que essas disposições prevaleçam sempre que sejam aplicáveis ao caso. 
No entanto, como a maioria das delegações é de opinião que as disposições de direito 
nacional e as disposições de direito comunitário não derrogáveis por convenção deverão 
ser tratadas em pé de igualdade, tal como na posição comum do Conselho relativa ao 
Regulamento Roma II, o Conselho acordou em que se siga esta abordagem.

b) Lei aplicável na falta de escolha (Artigo 4.º)

Se as partes não tiverem escolhido a lei, o artigo 4.º prevê essencialmente dois critérios de 
conexão: ou a residência habitual da parte encarregada de desempenhar a actividade 
objecto do contrato, desde que essa actividade possa ser definida (n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º), 
ou então a conexão mais estreita do contrato com um determinado país (n.º 4 do artigo 4.º).
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As delegações concordaram que, para reforçar a segurança jurídica, conviria mencionar 
expressamente no n.º 1 do artigo 4.º alguns dos contratos mais correntes. Se o contrato não 
for abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 4.º e, especialmente, se não 
corresponder a nenhum dos contratos-tipo da lista constante deste número, o tribunal terá 
de aplicar o disposto no n.º 2 do artigo 4.º. Os Estados-Membros também reconheceram 
que é necessária uma "cláusula de salvaguarda" que proporcione uma certa flexibilidade, 
caso os factores de conexão indicados no n.º 1 e 2 do artigo 4.º possam excepcionalmente 
produzir um resultado insatisfatório, se o conjunto de circunstâncias da causa demonstrar 
que o contrato tem uma conexão manifestamente mais estreita com outro país (cf. n.º 3 do 
artigo 4.º).

O Conselho confirmou a estrutura e o conteúdo do artigo 4.º, na versão que consta da 
Adenda ao presente documento, com excepção da alínea j-1) do n.º 1 do mesmo artigo, que 
terá ainda de ser debatida pelo Comité das Questões de Direito Civil (Roma I).

c) Contratos individuais de trabalho (Artigo 6.º)

As delegações concordaram que, tal como na Convenção de Roma, deveria existir uma 
regra especial que, na falta de escolha, previsse os critérios de conexão adequados relativos 
ao contrato individual de trabalho. No entanto, caso as partes tenham escolhido a lei, o 
trabalhador não deve ser privado da protecção que lhe proporcionam as disposições do 
direito do país cuja lei seria aplicável, na falta de escolha, e que não são derrogáveis por 
convenção.

O Conselho concordou com uma disposição relativa aos contratos individuais de trabalho, 
tendo em vista conciliar os interesses dos trabalhadores e os dos empregadores.

d) Outras questões

O Conselho concordou igualmente com o texto de uma série de outras disposições 
(artigos 1.º e 2.º, supressão do artigo 7.º, artigos 9.º, 10.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 1.º9, 20.º
e 21.º)."
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O projecto de regulamento Roma I transforma a Convenção de Roma num instrumento 
comunitário. O seu objectivo é harmonizar as regras relativas ao conflito de direito em 
matéria de obrigações contratuais na Comunidade. Tal harmonização deverá garantir que 
mesmo que o direito substantivo dos Estados-Membros seja diferente, todos os tribunais de 
um Estado-Membro aplicarão sempre o mesmo direito substantivo – o seu próprio direito 
ou o de outro país – relativamente ao contrato em questão. Por exemplo, se o contrato for 
regido pelo direito francês em conformidade com o regulamento, um tribunal italiano 
poderá aplicar o direito francês num litígio relativo a esse contrato, tal como o faria um 
tribunal francês ou esloveno. Este regulamento melhora a certeza jurídica das partes.

A proposta constitui um passo em frente importante a fim de completar uma área da justiça 
e de reforçar o princípio do reconhecimento mútuo das sentenças. A proposta deve ser 
considerada no contexto do Regulamento de Bruxelas I (jurisdição, reconhecimento e 
execução das decisões em matéria de direito civil) e do Regulamento Roma II (legislação 
aplicável às obrigações não contratuais, actualmente em conciliação com o Parlamento 
Europeu).
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DIREITO CONTRATUAL EUROPEU

O Conselho acordou em definir a sua posição sobre os aspectos fundamentais de um futuro quadro 
de referência comum aplicável ao direito contratual europeu.

Incumbiu o Comité do Direito Civil de analisar a questão com base num documento a apresentar à 
Presidência.

Recorde-se que a Comunicação da Comissão de Julho de 2001 relativa ao direito contratual europeu 
lançou um processo de consulta e de debate quanto à forma de tratar a nível europeu os problemas 
resultantes de divergências entre os direitos contratuais nacionais na UE. Esse plano de acção 
mantém o carácter consultivo do processo e apresenta as conclusões da Comissão, resumindo 
igualmente os problemas detectados durante o processo de consulta, que diz respeito à necessidade 
de proceder a uma aplicação uniforme do direito contratual da União Europeia bem como ao 
funcionamento correcto do mercado interno.

O Conselho aprovou uma resolução em 2003 relativa a uma "Maior Coerência no Direito Europeu 
dos Contratos". O Conselho considerou útil nomeadamente, a fim de alcançar uma maior 
transparência, coerência e simplificação do direito contratual, melhorar, consolidar e codificar a 
legislação comunitária em vigor no domínio do direito contratual, por exemplo no que diz respeito 
ao direito do consumidor e ao quadro legislativo dos serviços financeiros.

O Conselho foi igualmente de opinião que a elaboração de termos de contratos gerais a nível da UE 
poderia ser útil. Todavia, tais termos gerais deverão ser desenvolvidos pelas próprias partes 
contratantes e observar o direito comunitário e as disposições nacionais obrigatórias, incluindo as 
cláusulas relativas à protecção e informação dos consumidores.

Foi igualmente considerado que era necessário prosseguir a reflexão quanto à necessidade de 
medidas específicas não sectoriais, por exemplo um instrumento opcional no domínio do direito 
contratual europeu. A Comissão deverá prosseguir esta reflexão, em estreita colaboração com os 
Estados-Membros, e ter devidamente em conta o princípio da liberdade contratual.
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O Programa da Haia, aprovado em Novembro de 2004, especificava que "em matéria de direito 
contratual, a qualidade da legislação comunitária existente e futura deverá ser melhorada através de 
medidas de consolidação, codificação e racionalização dos instrumentos jurídicos em vigor e da 
elaboração de um quadro comum de referência. Deverá ser criado um quadro para explorar as 
possibilidades de desenvolver termos e condições normalizados a nível da UE em matéria de direito 
contratual susceptíveis de ser utilizados pelas empresas e associações comerciais na União. Haverá 
que tomar medidas que permitam ao Conselho proceder a uma análise mais sistemática da 
qualidade e da coerência de todos os instrumentos jurídicos comunitários relacionados com a 
cooperação em matéria civil."

Em 2006 o Parlamento Europeu manifestou as suas opiniões em duas resoluções. A Comissão 
anunciou que vai apresentar um segundo relatório intercalar sobre o direito contratual europeu e a 
revisão do acervo.
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DECISÃO-QUADRO DO CONSELHO RELATIVA À LUTA CONTRA O RACISMO E A 
XENOFOBIA

Na pendência do levantamento de algumas reservas parlamentares, o Conselho alcançou uma 
abordagem geral quanto a esta decisão-quadro.

O texto estabelece que as seguintes condutas intencionais são puníveis em todos os Estados-
-Membros da UE:

– Incitação pública à violência ou ao ódio, inclusivamente através da divulgação ou 
distribuição pública de panfletos; imagens ou outro material, contra um grupo de pessoas 
ou respectivos membros, definidos em termos de raça, cor da pele, religião, ascendência ou 
origem nacional ou étnica.

– Apologia pública, negação ou banalização grosseira de

– crimes de genocídio, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, tal como 
definidos no estatuto do Tribunal Penal Internacional (artigos 6.º, 7.º e 8.º) contra um 
grupo de pessoas ou respectivos membros, definidos em termos de raça, cor da pele, 
religião, ascendência ou origem nacional ou étnica, e

– crimes definidos pelo Tribunal de Nuremberga (artigo 6.º da Carta do Tribunal 
Militar Internacional, Londres, Acordo de 1945), contra um grupo de pessoas ou 
respectivos membros, definidos em termos de raça, cor da pele, religião, ascendência 
ou origem nacional ou étnica.

Os Estados-Membros podem optar por punir unicamente as condutas susceptíveis de perturbar a 
ordem pública ou ameaçadoras, abusivas ou insultantes.

A intenção da referência à religião destina-se a abranger, pelo menos, as condutas que constituem 
um pretexto para perpetrar actos contra um grupo de pessoas ou respectivos membros, definidos em 
termos de raça, cor, religião, ascendência ou origem nacional ou étnica.
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Os Estados-Membros garantirão que tais condutas sejam puníveis com sanções penais de pelo 
menos um a três anos de prisão no máximo.

A decisão-quadro não terá por efeito alterar a obrigação de observância dos direitos fundamentais e 
dos princípios jurídicos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão e de associação, tal como 
consta do artigo 6.º do Tratado que institui a UE.

Os Estados-Membros não precisarão de alterar as suas regras constitucionais nem os seus princípios 
fundamentais relativos à liberdade de associação, liberdade de imprensa e liberdade de expressão.

Na sequência da sua aprovação, os Estados-Membros disporão de dois anos para se conformarem 
com a decisão-quadro.

Declaração a exarar na acta do Conselho aquando da aprovação da decisão-quadro

"Em (data), o Conselho de Ministros aprovou a decisão-quadro relativa à luta contra certas formas e 
manifestações de racismo e xenofobia pela via penal. O objectivo desta decisão-quadro consiste em 
aproximar as disposições de direito penal e combater com maior eficácia as infracções racistas e 
xenófobas, promovendo uma plena e efectiva cooperação judiciária entre Estados-Membros.

A decisão-quadro trata de crimes como o incitamento ao ódio e à violência e a apologia pública, 
negação ou banalização grosseira de crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de 
guerra. A decisão-quadro limita-se a crimes cometidos por motivos de raça, cor, religião, 
descendência ou origem nacional ou ética. Não abrange crimes cometidos por outros motivos, p.ex. 
por regimes totalitários. No entanto, o Conselho deplora todos estes crimes.
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O Conselho convida a Comissão a analisar e a apresentar-lhe um relatório, dentro de dois anos após 
a data de entrada em vigor da decisão-quadro, sobre a eventual necessidade de um instrumento 
adicional que abranja a apologia pública, a negação ou banalização grosseira de crimes de 
genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra dirigidos contra um grupo de pessoas, 
definidos por outros critérios que não a raça, cor, religião, descendência ou origem nacional ou 
étnica, tais como o estatuto social ou as convicções políticas.

A Declaração de Berlim aprovada em 25 de Março de 2007, declarava que "A integração europeia é 
prova de que tiramos ensinamentos de um passado de conflitos sangrentos e de uma história 
marcada pelo sofrimento". Nessa perspectiva, a Comissão organizará uma consulta pública a nível 
europeu relativa aos crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos 
por regimes totalitários, bem como os que fazem a apologia pública, negam, distorcem ou 
banalizam grosseiramente tais crimes, e salienta a necessidade de reparar apropriadamente as 
injustiças e – se for caso disso – apresentar uma proposta de decisão-quadro relativa a tais crimes."
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DIREITOS PROCESSUAIS NO ÂMBITO DOS PROCESSO PENAIS NA UNIÃO 
EUROPEIA

O Conselho decidiu prosseguir os seus trabalhos sobre esta proposta com vista a chegar a um 
acordo em Junho de 2007.

Em 1 e 2 de Junho de 2006, o Conselho chegou a acordo quanto aos princípios relativos à 
prossecução dos trabalhos sobre esta proposta. Chegou-se à conclusão que o âmbito de aplicação da 
decisão-quadro do Conselho proposta seria limitado ao direito à informação, ao direito à assistência 
de um advogado, ao direito ao patrocínio judiciário gracioso, ao direito a interpretação e ao direito à 
tradução de documentos do processo. O Conselho incumbiu igualmente as suas instâncias 
preparatórias de analisar as medidas práticas.

Na sua sessão de 14/15 de Junho de 2006, o Conselho Europeu instou a que se concluíssem as 
negociações relativas aos direitos processuais no âmbito dos processos penais.
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COMITÉ MISTO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO SCHENGEN (SIS)

O Comité Misto registou o ponto da situação relativamente aos três projectos relacionados com o 
SIS em vias de implementação: SISone4all, a rede e SIS II.

Relativamente ao SISone4all, Portugal informou que este projecto está a funcionar como previsto, 
pelo que se prevê que os controlos nas fronteiras serão suprimidos até ao final de 2007. O 
Secretariado do Conselho está a trabalhar sobre os processos tendentes à atribuição da rede. Por 
fim, a Comissão confirmou que o projecto SIS II deverá estar pronto até Dezembro de 2008.

FRONTEX

– Criação de equipas de intervenção rápida nas fronteiras

O Comité Misto foi informado sobre o ponto da situação relativamente a esta proposta, 
nomeadamente sobre o facto de que o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um 
entendimento comum sobre este projecto de regulamento. Quando o Parlamento Europeu votar o 
seu parecer, o regulamento será aprovado logo que possível com vista a dispor de equipas 
operacionais até ao Verão de 2007.

Quando estiverem operacionais, as equipas de intervenção rápida nas fronteiras serão enviadas aos 
Estados-Membros a fim de proporcionar um assistência operacional rápida, durante um período de 
tempo limitado, a um Estado-Membro que o solicite e enfrente uma situação de emergência e uma
pressão excepcional, especialmente no que respeita à chegada a pontos das fronteiras externas de 
grande quantidades de cidadãos de países terceiros que tentem entrar ilegalmente no território de 
um Estado-Membro. O regulamento exporá igualmente as competências e funções susceptíveis de 
ser exercidas pelos guardas fronteiriços dos Estados-Membros que participem em operações 
conjuntas e projectos-piloto.

– Registo centralizado de equipamento técnico ("caixa de ferramentas"), Rede Europeia de 
Patrulhas, Sistema Europeu de Vigilância

O Vice-Presidente da Comissão, Franco Frattini, e o Director Executivo da FRONTEX, Ilkka 
Laitanen, puseram o Comité Misto ao corrente da evolução verificada em relação à "caixa de 
ferramentas", bem como à evolução relativamente à Rede Europeia de Patrulhas e ao Sistema 
Europeu de Vigilância.
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE VISTOS (VIS)

O Comité Misto registou os resultados principais do trílogo realizado entre o Conselho, o 
Parlamento Europeu e a Comissão em 28 de Março de 2007, respeitante a um projecto de 
regulamento relativo ao Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) e ao intercâmbio de dados entre 
os Estados-Membros sobre vistos de curta duração.

O resultado do trílogo foi encorajador e a Presidência do Conselho informou que um acordo em 
primeira leitura com o Parlamento sobre o Regulamento VIS constitui uma possibilidade realista.

A Presidência informou igualmente o Conselho sobre o ponto da situação respeitante ao projecto de 
decisão do Conselho relativa ao acesso em consulta do Sistema de Informação sobre Vistos (VIS)
por parte das autoridades dos Estados-Membros responsáveis pela segurança interna e da Europol 
para efeitos de prevenção, detecção e investigação de infracções terroristas e outras infracções 
penais graves.

O Comité Misto acordou num pacote de compromisso para a prossecução das negociações com o 
Parlamento Europeu, tendo em vista chegar a um acordo com esta instituição sobre ambos os 
instrumentos, logo que possível.

*

* *

Durante o almoço, o Comité Misto foi informado sobre o ponto da situação respeitante a uma 
proposta de decisão-quadro do Conselho relativa à protecção dos dados pessoais tratados no âmbito 
da cooperação policial e judiciária em matéria penal. A Presidência salientou a relevância desse 
dossiê e a necessidade de o mesmo ser objecto de progressos rápidos.
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EUROPOL

O Conselho registou o ponto da situação respeitante à maioria das capacidades operacionais da 
Europol, bem como o ponto da situação relativo ao futuro da Europol.

O último dos três protocolos que alteram as funções da Europol entrou recentemente em vigor, e 
melhorará substancialmente o funcionamento da Europol uma vez que, por exemplo, o Protocolo 
de 28 de Novembro de 2002 proporciona aos agentes da Europol a opção de participarem, no 
futuro, nas equipas de investigação conjunta dos Estados-Membros. Ao participar nas equipas de 
investigação conjunta, a Europol terá a possibilidade de apoiar o Estados-Membros mais 
eficazmente do que até à data, por exemplo, no combate ao terrorismo ou contra a droga.

O protocolo estabelece igualmente a possibilidade de a Europol solicitar a um Estado-Membro que
inicie investigações.

Para além dos protocolos que alteram as funções da Europol, as opções a curto prazo aprovadas 
pelo Conselho em Dezembro de 2006 vão contribuir para melhorar significativamente o trabalho 
operacional da Europol.

Os Estados-Membros estão igualmente a perseguir o objectivo de alcançar melhorias decisivas no 
trabalho diário da Europol mediante a conversão da Convenção da Europol numa decisão do 
Conselho.

Espera-se que o Conselho tome uma decisão sobre o financiamento e o regulamento interno futuros 
da Europol quando a Convenção da Europol for substituída por uma decisão do Conselho em Junho 
de 2007.

*

* *

Ao almoço, os Ministros do Interior debateram sobre um relatório da Comissão respeitante ao ponto 
da situação das comunicações anunciadas para Maio de 2007 relativas à Abordagem Global sobre a 
Migração, sobre um relatório da Comissão relativo ao emprego ilegal e à situação dos refugiados no 
Iraque e nos países vizinhos.



19.-20.IV.2007

8364/07 (Presse 77) 30

PT

– Relativamente à Abordagem Global sobre a Migração, o Conselho Europeu, nas suas 
Conclusões de 14 e 15 de Dezembro de 2006, acordou em que se proceda a uma reflexão 
sobre o modo de integrar as oportunidades de migração legal na política de relações 
externas da UE, a fim de realizar uma parceria equilibrada com países terceiros. O 
Conselho Europeu convidou a Comissão a elaborar propostas sobre o meio de melhor 
organizar e informar sobre as diversas formas de movimento legal entre a UE e países 
terceiros. Prevê-se igualmente que a Comissão adopte uma comunicação sobre a 
abordagem global sobre a migração para os países da Europa de Leste e do Sudeste.

– Os Ministros registaram um relatório oral do Vice-Presidente da Comissão Franco Frattini 
sobre "a luta contra os factores de atracção da imigração ilegal: o emprego ilegal".

Os Ministros concluíram que o emprego ilegal, incluindo o de nacionais de países terceiros 
não autorizados a desempenhar uma actividade económica remunerada, é um factor 
essencial da imigração ilegal. Este factor de atracção deverá ser enfrentado através de 
medidas a nível da UE contra as entidades empregadoras de cidadãos de países terceiros 
residentes ilegais. Na pendência da adopção e transposição da legislação da UE, os 
Estados-Membros deveriam intensificar a aplicação das suas medidas nacionais em vigor.

O Conselho Europeu, nas suas Conclusões de 14 e 15 de Dezembro de 2006, declarou que 
as medidas contra o emprego ilegal serão intensificadas a nível dos Estados-Membros e da 
UE, e convidou igualmente a Comissão a apresentar propostas a esse respeito até Abril 
de 2007. O Conselho aguarda com expectativa a apresentação dessas propostas.

– Relativamente à situação dos refugiados no Iraque e nos países vizinhos, e segundo o 
ACNUR, cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas estão deslocadas no interior do Iraque e 
outros 2 milhões procuraram refúgio nos países vizinhos, essencialmente na Síria 
(1 milhão e 200 mil) e na Jordânia (750 000). Em Fevereiro de 2007, o Conselho "Justiça e 
Assuntos Internos" colocou pela primeira vez a questão do número crescente dos pedidos 
de asilo apresentados na Europa. Desde então, esta questão, bem como a da situação dos 
refugiados na Síria e na Jordânia, tem sido debatida nas diferentes instâncias preparatórias 
do Conselho. Espera-se que o Conselho "Assuntos Gerais e Relações Externas" aprove na 
segunda-feira, 23 de Abril de 2007, conclusões sobre a situação global no Iraque e na 
região, incluindo as necessidades humanitárias dos refugiados e das pessoas deslocadas a 
nível interno.
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OUTROS PONTOS APROVADOS

JUSTIÇA E ASSUNTOS INTERNOS

UE/Rússia – Facilitação de vistos e acordos de readmissão

O Conselho aprovou decisões que aprovam a celebração de um acordo entre a UE e a Rússia 
relativo à facilitação de emissão de vistos a cidadãos da UE e da Rússia, bem como um acordo 
relativo à readmissão (6971/07, 6972/07).

Ambos os acordos foram assinados em Sochi ( Rússia) em 25 de Maio de 2006.

O objectivo do acordo sobre os vistos é facilitar, numa base de reciprocidade, a emissão de vistos 
para uma estadia prevista de 90 dias no máximo por período de 180 dias aos cidadãos da EU e da 
Rússia. O acordo não será aplicável ao território da Dinamarca, Irlanda e Reino Unido.

O acordo de readmissão estabelece, numa base de reciprocidade, processos rápidos e eficazes de 
identificação e regresso de pessoas que não preenchem ou deixaram de preencher as condições de 
entrada, presença, ou residência nos territórios da Rússia ou de um dos Estados-Membros da UE, e 
facilitar o trânsito dessas pessoas num espírito de cooperação. O acordo não será aplicável ao 
território da Dinamarca.

Rede Judiciária Europeia – Conclusões do Conselho

O Conselho aprovou conclusões sobre directrizes relativas à prossecução dos trabalhos referentes à 
Rede Judiciária Europeia, nos seguintes termos:
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"a) Recursos e organização dos pontos de contacto

Os pontos de contacto são um elemento essencial da cooperação judiciária entre os Estados-
-Membros e todos eles devem assegurar que sejam organizados de modo eficiente e dotados dos 
recursos necessários para cumprir as suas tarefas. Todavia, a organização do(s) seu(s) ponto(s) de 
contacto deve ser deixada aos próprios Estados-Membros.

b) Ligação entre pontos de contacto e juízes

A comunicação entre pontos de contacto e juízes é necessária ao bom funcionamento de processos 
com implicações transfronteiras; no entanto os Estados-Membros devem ter a liberdade de escolher 
as modalidades desta comunicação. Assim, não devem ser obrigados a designar um juiz como ponto 
de contacto.

c) Comunicação entre pontos de contacto e tribunais

Afigura-se importante prever canais de comunicação entre o(s) ponto(s) de contacto de um Estado-
-Membro e os tribunais locais; todavia a organização prática depende da estrutura interna dos 
Estados-Membros, cabendo, portanto, a cada um decidir das respectivas modalidades.

d) Organização da rede a nível nacional

A rede deve ser organizada em cada Estado-Membro por forma a cumprir as missões definidas no 
n.º 2 do artigo 3.º da Decisão 2001/470/CE; as modalidades organizativas devem, no entanto, ser 
deixadas ao critério de cada Estado-Membro.
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e) Conclusão do sítio Web

O sítio Web da rede é uma ferramenta extremamente útil e devem ser desenvolvidos esforços para 
completá-lo em todas as línguas logo que possível a fim de que todos os cidadãos da UE tenham 
acesso em pé de igualdade. Já está a ser utilizado em grande escala pelos profissionais, mas os 
Estados-Membros poderão fornecer ao público mais informações sobre a existência do sítio Web.

f) Campanhas de informação nos Estados-Membros

A fim de optimizar a utilização da rede na prática, os tribunais nacionais devem ser informados 
sobre as suas actividades através de campanhas de informação. Podem igualmente ser dirigidas aos 
profissionais da justiça campanhas de informação sobre os serviços acessíveis ao público.

g) Apoio à legiferação comunitária

A rede pode desempenhar um papel quando se trata de detectar dificuldades na aplicação de actos 
aprovados, podendo desde modo fornecer informações úteis à Comissão no âmbito da revisão de 
actos aprovados.

Todavia, importa assegurar que a rede não interfira com o processo de tomada de decisão 
estabelecido no Tratado. As actividades da rede não devem exceder as missões referidas na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º da Decisão 2001/470/CE. Os manuais práticos devem ter carácter 
meramente descritivo. Devem incluir exemplos de casos específicos, mas de modo algum sugerir 
interpretações.

h) Grupos de debate em linha

Regista-se que a recomendação n.º 8 da Comissão no sentido da criação de grupos de debate em 
linha se limita a sugerir que os pontos de contacto, para além de reuniões presenciais, desenvolvam 
também debates em linha.
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i) Acesso directo do público aos pontos de contacto

A principal tarefa dos pontos de contacto designados pelos Estados-Membros consiste em facilitar a 
boa cooperação judiciária. Não se destinam a proporcionar aconselhamento jurídico aos cidadãos. 
Os recursos dos pontos de contacto não são ilimitados e ser-lhes-ia difícil dar resposta ao aumento 
do número de pedidos que o acesso do público implicaria.

Além disso, os pedidos de cidadãos comuns em muitos casos seriam de âmbito nacional, sendo, por 
isso, preferível que fossem tratados pela autoridade competente do Estado-Membro em causa.

Por conseguinte, o público não deverá ter acesso directo aos pontos de contacto. Todavia, devem ser 
desenvolvidos esforços no sentido de sensibilizar o público em geral para as informações 
disponíveis no sítio Web (ver alínea e)).

j) Acesso directo dos profissionais da justiça aos pontos de contacto

Pelas razões aduzidas na alínea i) supra, também os profissionais da justiça não devem, nesta fase, 
ter acesso directo aos pontos de contacto. Poderá, no entanto, ser ponderada a hipótese de conceder 
a determinados profissionais da justiça um certo grau de acesso à rede no futuro. Este acesso terá de 
ser determinado pelo Conselho.

k) Cooperação entre a rede e a ECC-Net

A rede deve cooperar tanto quanto possível com a ECC-Net com vista a explorar ao máximo os 
recursos disponíveis.
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l) Diferenciação institucional entre pontos de contacto e autoridades centrais

Os Estados-Membros devem ter a liberdade de decidir se é necessário estabelecer uma distinção 
institucional entre pontos contactos e autoridades centrais. A experiência colhida até à data não 
revelou quaisquer problemas nos Estados-Membros em que as missões de ambos foram 
combinadas. Os Estados-Membros estão conscientes da necessidade de providenciar os recursos 
que permitam o cumprimento eficiente das tarefas.

m) Encontros periódicos entre pontos de contacto e autoridades centrais

Deverá ser assegurado um fluxo eficaz de informação entre autoridades centrais e pontos de 
contacto quando os dois não estejam associados. As reuniões devem ser organizadas de modo 
flexível por forma a que seja possível reagir em caso de necessidade concreta.

n) Relações entre a rede e outras redes europeias de instituições judiciárias e juízes

A rede deve igualmente estabelecer relações estreitas com outras redes europeias de instituições 
judiciárias e juízes sempre que tal contribua para criar um ambiente de confiança mútua e explorar 
sinergias.

o) Organização e desenrolar das reuniões da Rede

A fim de aperfeiçoar o trabalho da rede, é importante que os organismos competentes, tais como o 
Comité das Questões de Direito Civil sejam mantidos ao corrente das suas actividades a todo o 
momento. Devem ser instituídos contactos mais regulares entre representantes da rede e o Comité 
das Questões de Direito Civil, mas não há necessidade de reuniões conjuntas formais."
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Programa específico da UE "Direitos fundamentais e cidadania" (2007-2013)

O Conselho aprovou uma decisão que estabelece, para o período compreendido entre 1 de Janeiro
de 2007 e 31 de Dezembro de 2013, o programa específico "Direitos fundamentais e cidadania", no 
âmbito do programa geral "Direitos fundamentais e Justiça" (16505/06).

Os objectivos principais do programa serão incentivar o desenvolvimento de uma sociedade 
europeia baseada na observância dos direitos fundamentais, reforçar a sociedade civil e encorajar 
um diálogo aberto, transparente e regular com a sociedade civil, na observância dos direitos 
fundamentais, a fim de lutar contra o racismo, a xenofobia e o anti-semitismo, e de promover uma 
melhor compreensão inter-religiosa e inter-cultural, bem como uma maior tolerância, em toda a 
União Europeia.

O programa vai ser implementado dentro do âmbito de aplicação do direito comunitário.

Os objectivos gerais do programa contribuirão para o desenvolvimento e a execução de políticas 
comunitárias em plena conformidade com os direitos fundamentais, e são complementares em 
relação aos objectivos perseguidos pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Programa da UE de informação e prevenção em matéria de droga (2007-2013)

O Conselho chegou a acordo político sobre a proposta alterada de decisão do Parlamento Europeu e 
do Conselho que estabelece, para o período de 2007 a 2013, o programa específico "Informação e 
Prevenção em matéria de Droga", no âmbito do programa geral da UE sobre direitos fundamentais e 
justiça, a fim de contribuir para assegurar um nível elevado de protecção da saúde humana e de 
redução dos danos para a saúde.

O Conselho aprovará a sua posição comum numa das suas próximas sessões e apresentá-la-á ao 
Parlamento Europeu para segunda leitura no âmbito do processo de co-decisão.
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O programa visa a implementação das metas definidas na estratégia da União Europeia de Luta 
contra a Droga (2005–2012) e no Plano de Acção em matéria de Luta contra a Droga (2005–2008 
e 2009–2012), através do apoio a projectos destinados à prevenção da droga, nomeadamente 
mediante a redução dos efeitos nocivos da droga e a adopção de métodos de tratamento, tendo em 
conta os mais recentes progressos científicos.

O envelope financeiro atribuído ao programa eleva-se a vinte e um milhões trezentos e cinquenta 
mil euros para o período compreendido entre 2007 e 2013.

Programa Comunitário "Justiça Civil" (2007-2013)

O Conselho chegou a acordo político sobre o projecto de decisão que estabelece, para o período 
de 2007 a 2013, o programa específico "Justiça Civil", no âmbito do programa geral "Direitos 
Fundamentais e Justiça" (8021/07)

O Conselho aprovará a sua posição comum numa das suas próximas sessões e submetê-la-á à 
apreciação do Parlamento Europeu para segunda leitura no âmbito do processo de co-decisão.

O Programa "Justiça Civil" visa melhorar a compreensão mútua dos sistemas jurídico e judiciário 
dos Estados-Membros, diminuindo os obstáculos à cooperação judiciária em matéria civil, 
melhorando assim o funcionamento do mercado interno.

O envelope financeiro atribuído ao programa eleva-se a cento e nove milhões e trezentos mil euros 
para o período compreendido entre 2007 e 2013.
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Sexto Conselho de Parceria Permanente UE-Rússia

O Conselho aprovou a ordem do dia anotada da próxima sessão do Conselho (Justiça e Assuntos 
Internos) de Parceria Permanente UE-Rússia, a realizar em Moscovo em 23–24 de Abril de 2007.

Programa de trabalho da agência Frontex para 2007

O Conselho registou o programa de trabalho da Agência Europeia de Gestão da Cooperação 
Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (Frontex) para 2007.

A Agência Frontex coordena a Cooperação Operacional entre os Estados-Membros na gestão das 
Fronteiras Externas da UE, assiste os Estados-Membros na formação de guardas fronteiriços 
nacionais, incluindo o estabelecimento de normas comuns de formação, procede a análises de risco, 
acompanha a evolução da investigação relevante para o controlo e a vigilância das fronteiras 
externas, assiste os Estados-Membros em circunstâncias que requerem maior assistência técnica e 
operacional nas fronteiras externas, e fornece aos Estados-Membros o apoio necessário na 
organização de operações conjuntas de regresso.

Decisão prejudicial relativa ao espaço de liberdade, de segurança e de justiça

O Conselho aprovou o envio de uma carta ao Tribunal de Justiça da UE com comentários sobre o 
tratamento das questões prejudiciais relativas ao espaço de liberdade, de segurança e de justiça 
(7646/07).
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Citação e modificação de actos judiciais e extra-judiciais

O Conselho confirmou o seu acordo alcançado na sua sessão de 1 e 2 de Junho de 2006 sobre a 
proposta alterada de regulamento relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e extra-
-judiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros, que revoga o Regulamento CE 
n.º 1348/2000 do Conselho.

A posição comum será aprovada na sequência da revisão do texto pelos Juristas-Linguistas.

A proposta visa melhorar e acelerar ainda mais a transmissão, citação e modificação deste género de 
documentos entre os Estados-Membros, mediante a simplificação da aplicação de determinadas 
cláusulas do regulamento e a melhoria da certeza jurídica para o requerente e para o destinatário.

Regulamento "ROMA II"

No âmbito do processo de co-decisão, o Conselho decidiu não aprovar todas as alterações do 
Parlamento Europeu adoptadas em segunda leitura1 relativamente ao projecto de regulamento sobre 
a lei aplicável às obrigações extracontratuais ("ROMA II"). Por conseguinte, em conformidade com 
o Tratado CE, e com o acordo do Parlamento Europeu, o Conselho decidiu convocar o Comité de 
Conciliação.

CONTRATERRORISMO

Intercâmbio de informações respeitantes ao afastamento de nacionais de países terceiros.

O Conselho aprovou a seguinte resolução:

  

1 5516/07.
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"O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

CONSIDERANDO:

1) O Plano de Acção da União Europeia de Luta contra o Terrorismo, alterado e aprovado 
pelo Comité de Representantes Permanentes em 16 de Fevereiro de 2006, em especial o 
seu ponto 3.1.12, que insta o Conselho a desenvolver uma abordagem comum do 
intercâmbio de informações sobre medidas de afastamento e expulsão relacionadas com o 
terrorismo;

2) O Plano de Acção da União Europeia de Combate à Radicalização e ao Recrutamento para 
o terrorismo, especialmente a tarefa a que se refere a medida 42,

APROVOU A PRESENTE RESOLUÇÃO:

1. Sempre que as autoridades (administrativas ou judiciais) competentes de um Estado-
-Membro decidam afastar do seu território um nacional de um país terceiro por 
comportamento ligado a actividades terroristas ou actos de incitamento explícito e 
deliberado à discriminação, ódio ou violência contra determinado indivíduo ou grupo de 
indivíduos, informarão, em conformidade com a respectiva legislação nacional e o mais 
depressa possível, os serviços competentes dos demais Estados-Membros. O intercâmbio 
de informações servirá de sistema de alerta. Competirá aos outros Estados-Membros 
decidir de que forma utilizarão as informações fornecidas, com base na legislação e 
procedimentos nacionais relevantes.

2. Para tal, os serviços competentes dos Estados-Membros utilizarão, como canal de 
transmissão, a rede securizada de gabinetes de ligação.
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3. Será este o procedimento a seguir sempre que a autoridade competente de um Estado-
-Membro decida afastar do seu território um nacional de um país terceiro pelos motivos 
referidos no ponto 1. Nos termos da presente resolução, será igualmente enviada uma 
síntese recapitulativa referente a seis meses.

4. A presente resolução não cria qualquer obrigação de harmonizar os critérios que regem o 
afastamento de indivíduos do território de um Estado-Membro.

A presente resolução não interfere com o poder discricionário das autoridades competentes 
de cada Estado-Membro de autorizarem ou recusarem a um nacional estrangeiro residência 
– temporária ou não – no seu território.

A transmissão das informações a que se refere o ponto 1 não prejudica a aplicação do 
disposto no n.º 3 do artigo 96.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, 
de 14 de Junho de 1985.

5. O Conselho avaliará os resultados da aplicação da presente resolução um ano depois de 
esta ser adoptada. A avaliação centrar-se-á exclusivamente no aspecto quantitativo dos 
intercâmbios, excluindo quaisquer informações individuais nominativas, em conformidade 
com a legislação em matéria de protecção de dados.

Recomendações do Conselho aos Estados-Membros

O Conselho aprovou o resumo do relatório de acompanhamento sobre a aplicação das 
recomendações do Conselho da UE relativas a medidas de combate ao terrorismo nos Estados-
-Membros (5356/02/07).

O referido relatório:
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– descreve os fundamentos e a metodologia do procedimento de aplicação,

– apresenta os principais resultados e conclusões do exercício de aplicação,

– contém algumas sugestões sobre o seguimento das avaliações, independentemente de 
eventuais orientações para a segunda ronda.

Programa europeu de protecção das infra-estruturas críticas – Conclusões do Conselho

O Conselho aprovou as seguintes conclusões:

"O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

– RECORDANDO as conclusões do Conselho Europeu de 17-18 de Junho de 2004, nas 
quais se solicitava à Comissão que elaborasse uma estratégia global de reforço da 
protecção das infra-estruturas críticas;

– RECORDANDO a comunicação da Comissão, de 22 de Outubro de 2004, intitulada 
"Protecção das infra-estruturas críticas no âmbito da luta contra o terrorismo";

– RECORDANDO as conclusões do Conselho Europeu de 16-17 de Dezembro de 2004, nas 
quais se admitia a intenção da Comissão de propor um programa europeu de protecção das 
infra-estruturas críticas;

– RECORDANDO a declaração do Conselho JAI, reunido de emergência em 13 de Julho
de 2005, sobre a resposta da UE aos atentados à bomba em Londres, na qual se reiterava a 
intenção de, até ao final de 2005, chegar a acordo sobre um programa europeu de 
protecção de infra-estruturas críticas;

– RECORDANDO a recomendação do Parlamento Europeu, de 7 de Junho de 2005, sobre a 
protecção das infra-estruturas críticas no âmbito da luta contra o terrorismo;
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– RECORDANDO o Livro Verde da Comissão de 17 de Novembro de 2005 e as 
subsequentes consultas sobre um programa europeu de protecção das infra-estruturas 
críticas;

– RECORDANDO as conclusões do Conselho de 1-2 de Dezembro de 2005, que 
estabelecem os princípios orientadores para um programa europeu de protecção das infra-
-estruturas críticas;

– RECORDANDO a comunicação da Comissão relativa a um programa europeu de 
protecção das infra-estruturas críticas e a proposta de directiva do Conselho relativa à 
identificação e designação das infra-estruturas críticas europeias e à avaliação da 
necessidade de melhorar a sua protecção, apresentada pela Comissão,

1. Salienta que a responsabilidade pela gestão dos mecanismos de protecção das infra-
-estruturas críticas no interior das fronteiras nacionais cabe, em última análise, aos 
Estados-Membros. Ao mesmo tempo, o Conselho reitera que a acção a nível da 
Comunidade Europeia (CE) constitui uma mais-valia a título de apoio e complemento das 
actividades dos Estados-Membros, no respeito pelo princípio da subsidiariedade e tendo na 
devida conta os recursos orçamentais disponíveis definidos no quadro financeiro 
para 2007-2013. Na responsabilidade dos Estados-Membros incluem-se, contemplando 
devidamente as actuais competências comunitárias, a análise de risco e a avaliação da 
ameaça no que se refere às infra-estruturas críticas europeias situadas nos respectivos 
territórios, a criação de interfaces com os proprietários/operadores e a troca de informações 
com a Comissão com base na apresentação de relatórios sumários.

2. Congratula-se com os esforços envidados pela Comissão no sentido de desenvolver um 
procedimento europeu para identificar e designar as infra-estruturas críticas europeias e 
avaliar a necessidade de melhorar a sua protecção. Esse procedimento deverá basear-se em 
definições adequadas e atender a critérios transversais e sectoriais, tendo em vista focalizar 
as suas acções nas infra-estruturas cuja danificação ou destruição teria consequências 
críticas. O Conselho entende, em particular, que tal procedimento, estabelecido no devido 
respeito pelas competências dos Estados-Membros e da Comunidade, poderá constituir 
uma mais-valia.
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3. Os proprietários/operadores das infra-estruturas críticas europeias, incluindo o sector 
privado, deverão ter uma participação activa, tomando – através dos mais variados meios e 
mecanismos, incluindo acções de carácter voluntário – medidas adequadas para proteger as 
suas infra-estruturas. Essas medidas poderão consistir na elaboração de planos de 
segurança e na designação de agentes de ligação nesta área. Os custos incorridos pelos 
proprietários e operadores com a adopção destas medidas deverão ser proporcionados e 
razoáveis.

4. Salienta que, tanto quanto possível, haverá que recorrer a recomendações, partilha de 
informações e intercâmbio das melhores práticas a nível da CE para promover medidas 
voluntárias de protecção por parte dos proprietários/operadores das infra-estruturas críticas 
europeias. O Conselho irá analisar a mais-valia de novas medidas susceptíveis de garantir 
padrões de segurança e condições de concorrência comparáveis em toda a União Europeia. 
O Conselho sublinha ainda a necessidade de clareza e coerência de qualquer quadro 
regulamentar, evitando duplicações ou contradições entre as diversas medidas, actos ou 
disposições.

5. Apoia a elaboração de um plano de acção destinado a pôr em prática um programa europeu 
de protecção das infra-estruturas críticas, processo em que os Estados-Membros deverão 
participar plenamente. A cooperação entre a Comissão Europeia e os Estados-Membros 
deverá ser transparente, especialmente durante a fase preparatória.

6. Afirma que a cooperação estabelecida a nível da CE entre os pontos de contacto dos 
Estados-Membros para a protecção das infra-estruturas críticas (PIC), apoiada pelo 
Conselho nas conclusões de 1-2 de Dezembro de 2005, demonstrou já a sua utilidade. Esta 
cooperação deverá ser reforçada mediante a criação de um Grupo de Contacto PIC, que 
terá por objectivo facilitar a coordenação e o intercâmbio de informações e melhores 
práticas, respeitando devidamente as competências das instituições da CE consignadas nos 
Tratados.
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7. Juntamente com o Grupo de Contacto PIC, a Comissão poderá criar grupos de peritos a 
nível da UE a fim de beneficiar da sua experiência prática e conhecimentos profissionais 
especializados. O mandato de tais grupos deverá ser claramente definido em termos de 
conteúdo e duração. Esses grupos terão um papel consultivo e não interferirão com as 
competências e poderes de decisão dos Estados-Membros ou do Conselho da União 
Europeia.

8. No caso de, para efeitos de implementação do Programa Europeu de Protecção das Infra-
-Estruturas Críticas, ser indispensável uma troca de informações sensíveis ou classificadas 
em qualquer grupo ou órgão, deverão ser estritamente observadas as disposições 
estabelecidas nas regras e procedimentos de segurança adequados.

9. Exorta os Estados-Membros a desencadearem acções adequadas com vista à protecção das 
infra-estruturas críticas. Reconhecendo que as medidas já tomadas pelos Estados-Membros 
são postas em prática recorrendo aos mais variados meios, o Conselho prestará especial 
atenção à forma como as futuras medidas de protecção das infra-estruturas críticas 
europeias permitirão que se prossiga esta abordagem de acordo com parâmetros comuns. 
Os Estados-Membros poderão decidir aceitar a oferta, feita pela Comissão, no sentido de 
lhes prestar o devido apoio em termos de protecção das infra-estruturas críticas e de lhes 
facultar os resultados das investigações realizadas a nível da CE ou pelos Estados-
-Membros.

10. Reconhece a dimensão externa da protecção das infra-estruturas críticas. A cooperação da 
CE com países terceiros deverá respeitar as competências do Conselho e da Comissão 
consignadas nos Tratados.

11. Mantendo o espírito das conclusões acima referidas, prosseguirá a análise da comunicação 
– incluindo o plano de acção – e da proposta de directiva apresentadas pela Comissão."
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RELAÇÕES EXTERNAS

Irão – Implementação de medidas restritivas

O Conselho aprovou o regulamento tendo em vista a implementação da sua posição comum 
(2007/140/PESC) 1 adoptada no passado mês de Fevereiro, em conformidade com a Resolução do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas (RCSNU) n.º 1737 (2006), que visa persuadir o Irão a 
suspender de imediato algumas actividades nucleares sensíveis do ponto de vista da proliferação 
(7642/1/07).

As medidas restritivas incluem:

– a proibição do fornecimento de bens, tecnologia ou assistência técnica ou financeira que 
possam contribuir para actividades relacionadas com o enriquecimento, reprocessamento 
ou produção de água pesada ou para o desenvolvimento de vectores de armas nucleares;

– o congelamento dos bens das pessoas e entidades designadas pelo Conselho de Segurança 
das Nações Unidas ou pelo Comité de Sanções na RCSNU 1737 (2006), bem como dos de 
outras pessoas ou entidades que apoiem ou estejam directamente associadas às actividades 
nucleares do Irão sensíveis em termos de proliferação ou ao desenvolvimento de vectores 
de armas nucleares.

O regulamento visa implementar essas medidas restritivas, do âmbito do Tratado CE, tendo 
nomeadamente em vista assegurar a sua aplicação uniforme em todos os Estados-Membros.

Representante Especial da União Europeia para a Sudão

O Conselho aprovou uma decisão que nomeia Torben BRYLLE (Dinamarca) na qualidade de 
Representante Especial da União Europeia para o Sudão a partir de 1 de Maio de 2007. O mandato 
do REUE para o Sudão consta da Acção Comum 2007/108/PESC 2

Ver declaração do AR Javier Solana S125/07 e o comunicado de imprensa constante do 
documento 8623/07.

  

1 JO L 61 de 28.02.07, p. 49.
2 JO L 46 de 16.02.2007, p. 63.
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Acordo Euro-Mediterrânico UE-Argélia – Alargamento

O Conselho aprovou uma decisão relativa à assinatura e aplicação provisória de um protocolo do 
Acordo Euro-Mediterrânico com a Argélia, a fim de ter em conta a adesão de dez novos Estados-
-Membros à UE em Maio de 2004 (7335/07, 7812/1/07).

ASSUNTOS GERAIS

Tribunal da Função Pública da União Europeia – Regulamento de processo

O Conselho aprovou, por maioria qualificada, o regulamento de processo do Tribunal da Função 
Pública da União Europeia, estabelecido pela Decisão 2004/752/CE, Euratom, do Conselho, 
de 2 de Novembro de 2004 1 (7844/07).

ASSUNTOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

Fundo Europeu de Investimento – Participação da Comunidade no aumento do capital

O Conselho aprovou uma decisão de dotação de EUR 100 milhões a partir do orçamento geral da 
União Europeia, para participação no aumento do capital do Fundo Europeu de Investimento (FEI) 
(7537/07).

A Comunidade subscreverá novas quotas do FEI, num montante de EUR 25 milhões anuais, durante 
o período de quatro anos compreendido entre 2007 e 2010, como medida de apoio à implementação 
da estratégia comunitária de Lisboa para o crescimento e a criação de emprego.

Os membros fundadores do FEI, criado em 1994, são a Comunidade Europeia (representada pela 
Comissão), o Banco Europeu de Investimento e algumas instituições financeiras.

  

1 JO L 333 de 09.11.2004, p. 7.
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POLÍTICA COMERCIAL

Anti-dumping – Ucrânia – Nitrato de amónio

O Conselho aprovou um regulamento que institui um direito anti-dumping definitivo sobre as 
importações de nitrato de amónio originário da Ucrânia na sequência de um reexame da caducidade 
ao abrigo do Regulamento 384/96 (7984/07).

MERCADO INTERNO

Instrumentos de medição que contêm mercúrio

O Conselho aprovou a sua posição comum sobre um projecto de directiva que altera a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho relativa à limitação da colocação no mercado de certos 
instrumentos de medição que contêm mercúrio (5665/07).

O objectivo dessa proposta de directiva é restringir a colocação no mercado de instrumentos de 
medição que contêm mercúrio, alterando a Directiva 76/769/CEE. De acordo com a proposta, o 
mercúrio metálico não será colocado no mercado em termómetros destinados a medir a temperatura 
corporal (para uso dos consumidores, uso profissional e outros) nem em nenhuns outros 
instrumentos de medição destinados a serem vendidos ao público em geral (por exemplo, 
barómetros, esfigmomanómetros e outros termómetros que não os destinados a medir a temperatura 
corporal).

A posição comum do Conselho introduz duas alterações essenciais na proposta original da 
Comissão. A primeira consiste num pedido de transição de dois anos para os barómetros em vez da 
derrogação permanente preferida pelo Parlamento Europeu. Em segundo lugar, o Conselho acredita 
que o facto de proibir também os esfigmomanómetros para uso na área dos cuidados de saúde pode 
ser prematuro, devido à ausência actual de informações quanto a alternativas fiáveis e seguras sem 
mercúrio. Por conseguinte, a posição comum declara que a Comissão deverá proceder a uma análise 
das alternativas disponíveis.


