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= Ponto da situação/determinados assuntos

Sistema Europeu Comum de Asilo – Ponto da Situação

A constituição do Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA) até 2012 continua a ser um dos 

objectivos primordiais das instituições da UE no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos.

O Regulamento de Dublim foi um dos pontos fundamentais de debate, tanto na reunião informal de 

Ministros do Interior em Sopot, em 18 de Julho, como no Conselho Justiça e Assuntos Internos 

de 22 de Setembro de 2011. A Presidência tirou três conclusões principais destes debates :

1. Uma grande maioria de delegações considerou que o acervo da União em termos de asilo não 

deve incluir um sistema para a suspensão das transferências realizadas no quadro do 

Regulamento de Dublim. As principais preocupações das delegações dizem respeito à criação 

de um factor de atracção adicional e à disparidade a nível da implementação do acervo em 

toda a UE;
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2. As delegações declararam o seu interesse de princípio quanto ao desenvolvimento de um 

mecanismo de alerta rápido e de capacidade de preparação da União em matéria de crises de 

asilo, que compreenda a adopção de medidas graduais a fim de responder atempadamente a 

crises potenciais, resultantes quer de factores internos, quer externos, e que preveja os 

resultados concretos do processo. Salientaram a importância da cooperação operacional a este 

respeito, assim como o papel central que deve ser conferido ao GEEA (Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo), nos termos do seu mandato, no que diz respeito à recolha e 

intercâmbio de informações e à avaliação das necessidades dos Estados-Membros mais 

especificamente sujeitos a pressão. As delegações solicitaram que a Presidência trabalhasse 

sobre as possibilidades de desenvolver o alerta rápido e a capacidade de preparação; e

3. Todas as delegações concordaram que a solidariedade, além de ser um elemento central do 

SECA, vai de par com a confiança mútua. A solidariedade genuína e prática não se deve 

transformar em ajuda incondicional aos Estados-Membros que não demonstrem a vontade ou 

o esforço necessários para aplicar adequadamente o acervo, acumulando nomeadamente 

processos em atraso.

Estas conclusões têm orientado os esforços da Presidência desde 22 de Setembro de 2011. Com 

base nestas constatações, a Presidência, juntamente com a próxima Presidência Dinamarquesa, 

apresentou ao Comité Estratégico da Imigração, Fronteiras e Asilo (a seguir designado por CEIFA) 

um documento que define um processo de alerta rápido, preparação e gestão de crises em matéria 

de asilo (doc. 15055/11). Os trabalhos sobre este assunto prosseguirão em Novembro, com base 

numa proposta de texto apresentada pela Presidência.

A Presidência apresentou propostas de compromisso em relação a um projecto de reformulação da 

Directiva relativa aos Procedimentos de Asilo. As propostas foram debatidas a nível de peritos em 

5 de Outubro de 2011. A Presidência redigirá outras propostas de compromisso, que serão debatidas 

a nível de peritos em Novembro.
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Em 18 de Outubro, o Grupo do Asilo analisou igualmente um conjunto de propostas de 

compromisso sobre o projecto de reformulação da Directiva relativa às Condições de Acolhimento.

A Presidência considera que estas negociações estão a avançar de uma forma construtiva e espera 

poder abordar as principais questões políticas do projecto de instrumento.

Os trabalhos sobre o Regulamento Eurodac estão suspensos. A grande maioria das delegações 

mantém o seu apoio à inserção no Regulamento EURODAC de uma cláusula que permita aos 

Estados-Membros dar autorização às autoridades de aplicação da lei para que acedam à base de 

dados central EURODAC, sob condições estritas, para efeitos de combate ao terrorismo e à 

criminalidade organizada.

A única questão pendente que impede a adopção do projecto de reformulação da directiva relativa 

às condições a preencher pelos requerentes de asilo é a questão do quadro de correspondências. O 

acordo político horizontal sobre esta matéria entre o Conselho e a Comissão foi subscrito pelo 

Parlamento Europeu em 20 de Outubro de 2011, permitindo assim ao plenário adoptar a posição do 

Parlamento Europeu em primeira leitura durante a sessão parlamentar de 24-27 de Outubro de 2011.  

A Presidência considera que as negociações sobre os vários instrumentos que compõem o SECA 

estão a avançar de forma construtiva e espera poder continuar a trabalhar intensivamente sobre a 

questão, tendo em vista o debate em Dezembro, no Conselho Justiça e Assuntos Internos, e a 

abertura de trílogos com o Parlamento Europeu, antes do final de 2011, relativamente aos 

instrumentos sobre os quais foi possível definir uma posição comum do Conselho.

_________________


