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NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para Comité de Representantes Permanentes/Conselho
n.º doc. ant.: 7811/2/08 REV 2 FRONT 37 COMIX 244
Assunto : Projecto de conclusões do Conselho sobre a gestão das fronteiras externas 

dos Estados-Membros da União Europeia

Na sequência dos debates na Conferência Ministerial sobre os desafios da gestão das fronteiras 
externas da EU, realizada em Brdo, Eslovénia, a 11 e 12 de Março de 2008, a Presidência propôs 
um texto de conclusões do Conselho sobre a gestão das fronteiras externas dos Estados-Membros da 
União Europeia.1

O projecto foi analisado pelo Comité Estratégico da Imigração, Fronteiras e Asilo/Comité Misto em 
1 de Abril de 2008 e pelos Conselheiros JAI em 25 de Abril de 2008. Na reunião do Comité 
Estratégico de 20 e 21 de Maio de 2008, as delegações aprovaram o projecto em anexo, sem 
prejuízo de reservas de análise de algumas delegações. Essas reservas de análise forma entretanto 
retiradas.

Nesta base, solicita-se ao Comité de Representantes Permanentes que convide o Conselho a 
aprovar o texto em anexo.

_______________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.
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ANEXO

Projecto

Conclusões do Conselho

sobre a gestão das fronteiras externas 

dos Estados-Membros da União Europeia

O CONSELHO:

a) Recordando o Programa da Haia relativo ao reforço da liberdade, da segurança e da justiça na 
União Europeia e o correspondente Plano de Acção, a Abordagem Global das Migrações e as 
Conclusões do Conselho de 4 de Dezembro de 2006 relativas à gestão integrada das fronteiras;

b) Congratulando-se com as comunicações da Comissão sobre o desenvolvimento futuro da 
Agência FRONTEX1, a preparação das próximas etapas da gestão das fronteiras na União 
Europeia 2e à análise da criação de um Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras 
(EUROSUR)3;

c) Reafirmando a necessidade de uma melhor gestão das fronteiras externas utilizando melhor a 
tecnologia, nomeadamente para manter um elevado nível de segurança e de eficácia contra a 
imigração ilegal, sem deixar ao mesmo tempo de facilitar a passagem nas fronteiras aos 
cidadãos da UE e aos viajantes de bona fide;

d) Confirmando a necessidade de prosseguir o desenvolvimento de um conceito global coerente de 
gestão integrada das fronteiras externas dos Estados-Membros da União Europeia com base nos 
resultados já conseguidos;

e) Aguardando com expectativa as novas recomendações do Conselho de Administração da 
FRONTEX decorrentes da avaliação que está a ser efectuada nos termos do artigo 33.º do 
Regulamento do Conselho (CE) n.º 2007/2004 que cria uma Agência Europeia de Gestão da 
Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia,

  
1 6664/08 FRONT 24 COMIX 143
2 6666/08 FRONT 26 COMIX 145
3 6665/08 FRONT 25 COMIX 144
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APROVA AS SEGUINTES CONCLUSÕES:

A. No que se refere ao desenvolvimento futuro da Agência FRONTEX:

i) Prioridades a curto prazo:

1. Acolhe com satisfação os rápidos progressos realizados para tornar a Agência FRONTEX 

operacional, reconhece o papel activo da Agência na implementação da gestão integrada das 

fronteiras na UE e recorda a necessidade de dotar a Agência dos recursos necessários para lhe 

permitir cumprir os seus objectivos.

2. Solicita à FRONTEX que aplique plenamente o programa de trabalho para 2008, que reforce 

o seu papel no âmbito do seu actual mandato e decida, com base numa avaliação das 

necessidades e numa abordagem em termos de custo/benefício, sobre a aquisição e/ou o 

aluguer/contratação de equipamento, em especial equipamento técnico para controlo nas 

fronteiras, para que esteja disponível para as operações coordenadas pela FRONTEX.

3. Incentiva os Estados-Membros e a FRONTEX a utilizarem ao máximo o equipamento 

disponibilizado por outros Estados-Membros no âmbito do CRATE e solicita à FRONTEX 

que informe regularmente o Conselho sobre a utilização real desse equipamento bem como 

sobre as medidas adoptadas para assegurar a sua disponibilidade.

4. Incentiva a que as análises de risco e os estudos de viabilidade sejam realizados com base em 

informações fiáveis, o que constitui uma condição indispensável para o sucesso do Sistema 

Europeu de Gestão das Fronteiras e, nesse contexto, convida a FRONTEX a cooperar 

estreitamente com outras organizações (Europol) e a analisar, juntamente com a Comissão e o 

Conselho, de que forma se poderá melhorar a utilização da ICONet e o potencial valor 

acrescentado da participação da Agência na gestão da ICONet.
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5. Convida a FRONTEX a que, tendo em vista aumentar a sua capacidade de apoiar a 
coordenação operacional, considere, nos termos do artigo 16.º do Regulamento (CE) 
n.º 2007/2004, a possibilidade de estabelecer ramos especializados, incluindo as diferentes 
opções que possam ser previstas para esse fim, e do facto apresentar relatório ao Conselho.

6. Acolhe com satisfação a intenção de continuar a estudar as possibilidades de desenvolver a 
cooperação, no âmbito dos mandatos existentes, entre a FRONTEX e outras autoridades 
presentes nas fronteiras, incluindo as alfândegas, tendo em conta o próximo estudo da 
Comissão relativo à cooperação entre agências e o projecto-piloto a levar a cabo a nível 
europeu.

7. Considera que a FRONTEX deve desempenhar um papel de apoio ao mecanismo "Sch-eval", 
no que diz respeito às análises de risco pertinentes destinadas às missões de avaliação e se 
possível prestar também a necessária formação a fim de obter os máximos resultados dessas 
missões, e compromete-se a voltar a abordar esta questão com base na futura proposta da 
Comissão.

8. Salienta a necessidade de reforçar o papel da Agência, no âmbito do seu actual mandato, na 
promoção da cooperação operacional e de outras formas de cooperação com países terceiros 
em matéria de gestão das fronteiras, no âmbito da Abordagem Global das Migrações e dos 
instrumentos financeiros externos pertinentes.

9. Congratula-se com a participação da FRONTEX nas actividades de formação e de 
desenvolvimento do tronco comum de formação, e convida-a a analisar, no âmbito do seu 
mandato actual, a possibilidade de organizar mais cursos de formação a nível europeu para 
Estados-Membros e países terceiros que incluam matérias como regras sobre asilo, direito do 
mar e direitos fundamentais.

ii) Prioridades a longo prazo:

10. Preconiza uma abordagem baseada nas necessidades inserida no objectivo global da gestão 
integrada das fronteiras externas, baseada no respeito dos direitos fundamentais e nos 
princípios da repartição de encargos e da solidariedade e vocacionada para melhorar a eficácia 
da prevenção da imigração ilegal, em particular no que diz respeito a zonas de alto risco das 
fronteiras externas.
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11. Confirma que uma abordagem gradual, capaz de assentar nos progressos até agora alcançados 

e de resolver quaisquer deficiências detectadas, deve continuar a ser a base para continuar a 

desenvolver as actividades da FRONTEX.

12. Acolhe com satisfação a intenção da Comissão de estudar de que forma o mandato da 

FRONTEX poderá ser alargado para criar maiores possibilidades de cooperação operacional 

com os países terceiros , bem como para elaborar projectos de assistência técnica e estudar se 

serão adequadas outras formas de cooperação.

13. Aguarda com expectativa os resultados da avaliação que está a ser efectuada nos termos do 

artigo 33.º do Regulamento (CE) n.º 2007/2004 e a possível proposta subsequente da 

Comissão de alteração (e de consolidação) do Regulamento Frontex.

B. No que se refere as desafios futuros da Gestão das Fronteiras Externas da UE 

((entrada/saída, RTP (Programa de Registo de Viajantes), ESTA (sistema electrónico de 

autorização de viagem))

14. Reconhece a necessidade de desenvolver e reforçar continuamente a resposta dos Estados-

-Membros às ameaças – existentes e novas – recorrendo à tecnologia disponível como medida 

complementar e essencial para melhor gerir as fronteiras externas e combater a imigração 

ilegal, tendo em conta as relações entre os Estados-Membros responsáveis por certas partes 

das fronteiras externas da UE e os seus vizinhos que não são membros da UE, garantindo ao 

mesmo tempo que a Europa continua a ser acessível ao mundo e um lugar agradável para 

visitar.

15. Sublinha a necessidade de os novos sistemas respeitarem plenamente a legislação 

comunitária, os princípios sobre a protecção de dados, os direitos humanos, a protecção 

internacional e a proporcionalidade, e reflectirem uma abordagem custo/benefício e o valor 

acrescentado da tecnologia.
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16. Solicita à Comissão que promova e apoie o desenvolvimento de projectos-piloto tendo em 

vista avaliar a viabilidade técnica e prática e a interoperabilidade dos sistemas apresentados na 

comunicação relativa às próximas etapas da gestão das fronteiras na UE, utilizando 

plenamente o potencial das iniciativas existentes, dando especial ênfase à sua colocação em 

todos os tipos de fronteiras e estudando todos os meios de transporte. Esses projectos-piloto 

devem nomeadamente permitir a máxima interoperabilidade e ter em conta as normas técnicas 

internacionais.

17. Apela à Comissão a que, se considerar necessário, apresente até ao início de 2010 propostas 

acompanhadas das avaliações de impacto necessárias, de um sistema de registo de 

entrada/saída e de viajantes registados para os nacionais de países terceiros, aplicável a todos 

os tipos de fronteiras com base numa avaliação das experiências e melhores práticas nos 

Estados-Membros e tendo em conta a necessidade de sinergias e de interoperabilidade com 

outros sistemas totalmente operacionais da UE (p.ex. o SIS II, o VIS).

18. Regista com apreço a intenção da Comissão de lançar um estudo para avaliar a viabilidade e o 

valor acrescentado de um sistema electrónico de autorização de viagem, que tenha em conta o 

desenvolvimento e a experiência adquirida com sistemas comparáveis em países terceiros, na 

perspectiva de aprofundar a estratégia de gestão integrada das fronteiras da União, e convida a 

Comissão a apresentar ao Conselho os resultados desse estudo no primeiro semestre de 2009, 

tendo em vista subsequentes propostas legislativas, se se considerar adequado.

19. Reconhece, com base nos contributos da Comissão e dos debates prévios no Conselho, a 

necessidade de adoptar até ao final de 2009 uma estratégia indicativa de TI para todos os 

sistemas europeus de TI na área da Justiça e Assuntos Internos, a fim de assegurar uma 

abordagem coerente e aumentar a eficácia e a eficiência dos desenvolvimentos a nível das TI.

20. Insta a Comissão a apresentar, na sequência de uma avaliação de impacto que inclua uma 

análise aprofundada das alternativas numa perspectiva financeira, operacional e organizativa, 

as propostas legislativas necessárias para a gestão operacional a longo prazo do SIS II, do VIS 

e do EURODAC, e possivelmente de outros sistemas TI de larga escala no domínio da Justiça 

e Assuntos Internos.
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C. No que se refere ao Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras (EUROSUR)

21. Congratula-se com os progressos realizados a nível do desenvolvimento da Rede de Patrulhas 

Europeias (RPE) com base nos estudos MEDSEA e BORTEC realizados pela FRONTEX.

22. Acolhe com agrado a intenção da Comissão de dar início, em 2008, juntamente com os 

Estados-Membros, aos trabalhos sobre a elaboração de directrizes relativas às tarefas dos 

centros nacionais de coordenação e da FRONTEX e da cooperação entre eles.

23. Encoraja a Comissão a lançar imediatamente um estudo sobre as componentes-chave do 

conceito EUROSUR, e a analisar conceitos sobre a aplicação comum dos instrumentos e 

satélites de vigilância em bases fiáveis, as consequências financeiras da introdução de um tal 

sistema e uma avaliação das infra-estruturas de vigilância das fronteiras em países terceiros 

seleccionados com base numa avaliação a levar a cabo pela FRONTEX.

24. Convida a Comissão a dar prioridade na programação do 7.º Programa-Quadro de 

Investigação e Desenvolvimento (temas relativos à segurança e ao espaço) à melhoria do 

desempenho e utilização dos instrumentos de vigilância.

25. Solicita à FRONTEX que participe no desenvolvimento do conceito EUROSUR, no âmbito 

do seu actual mandato, levando nomeadamente a cabo os estudos a que se refere a 

comunicação da Comissão relativa ao estudo da criação de um Sistema Europeu de Vigilância 

das Fronteiras (EUROSUR).

26. Solicita à Comissão que apresente um relatório ao Conselho no primeiro semestre de 2009 

sobre os progressos realizados a nível do desenvolvimento do EUROSUR, com base nos 

trabalhos preparatórios desenvolvidos em estreita cooperação com os Estados-Membros e a 

FRONTEX, nomeadamente no que se refere ao estudo que a Comissão deverá iniciar sobre as 

componentes-chave do conceito EUROSUR.

__________________


