
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

COMISSAO DE ASSUNTOS EUROPEUS

PARECER
COM(201 2)648
RELATORIO DA COMISSAO AO CONSELHO E AO
PARLAMENTO EUROPEU sobre o funcionamento da
cooperacão Schengen local durante os primeiros dois anos de
aplicacão do Código de Vistos

1



ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

CCMISSAO DE ASSUNTOS EUROPEUS

PARTE I - NOTA INTRODUTORIA

Nos termos do artigo 7.° da Lel n.° 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei fl.°

21/2012, de 17 de maio, que regula o acompanhamento, apreciação e pronüncia pela

Assembleia da Repüblica no ârnbito do processo de construção da União Europeia,

bern como da Metodologia de escrutInio das iniciativas europeias, aprovada em 20 de

janeiro de 2010, a Comissâo de Assuntos Europeus recebeu o RELATORIO DA

COMISSAC AC CONSELHO E AC PARLAMENTO EURCPEU sobre o funcionamento

da cooperação Schengen local durante os primeiros dois anos de aplicação do Código

de Vistos [CCM(2012)648].

A supra identificada iniciativa foi enviada a Comissão de Assuntos Constitucionais,

Direitos, Liberdades e Garantias, atento o respetivo objeto, a qual analisou a referida

iniciativa e aprovou o respetivo Relatôrio que se anexa ao presente Parecer, dele

fazendo parte integrante.

PARTE II— CONSIDERANDOS

I — A presente niciativa diz respeito ao RELATORIC DA COMISSAC AC CCNSELHC

E AC PARLAMENTC EURCPEU sobre o funcionarnento da cooperação Schengen

local durante os primeiros dois anos de aplicaçao do Código de Vistos.

2 - C Relatório em causa aborda principalmente a aplicação da cooperação Schengen

local e apresenta recomendaçöes corn vista a reforcar e melhorar esta cooperação.

Além disso, contém recomendaçöes centradas em certos aspetos regionais, corno a

cobertura consular que se liga a algumas das prioridades propostas na Comunicação

sobre a abordagem global.
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3 — Importa referir que na sua Comunicação sobre a abordagem global para a

migração e a mobilidade1,de 18 de novembro de 2011, a Comissão sublinhou que

promover e facilitar a mobilidade constitui urn elemento estratégico da politica externa

da UE em matéria de migraçao. Aplica-se a urn amplo leque de pessoas,

designadamente visitantes em estadas curtas, turistas, estudantes, investigadores,

empresários e familiares de visita.

4 - Por conseguinte, a mobilidade e uma dimensão importante da abordagem global da

UE. A rnobilidade e a politica de vistas estão estreitamente interligadas. Em 2011

foram emitidos cerca de 12 milhöes de vistas de curta duração pelos Estados

Membros que emitem <<vistos Schengen>>.

A politica de vistos constitui urn elemento essencial de qualquer politica de mobilidade

virada para a futuro.

5 — E ainda mencionado na presente iniciativa que a Comissão Europeia propOs, na

sua Comunicação de 24 de maio de 2011, lançar urn diálogo corn as paises do sul do

Mediterrâneo sobre migração, mobilidade e segurança. Este diàlogo poderá conduzir a
criação de parcerias para a mobilidade corn a Egito, Marrocos, a Tunisia e a LIbia.

0 Conselho apoiou esta abordagem, a nIvel de diferentes formaçöes, nomeadarnente

no Conselho Europeu de 24 de Junho de 201 1

6 — lmporta indicar que a Regularnento (CE) n.° 810/2009 do Parlarnento Europeu e do

Consetho, de 13 de julho de 2009, que estabelece o COdigo Comunitário de Vistos

(Código de Vistas)2 que entrou em vigor em 5 de outubro de 2009 e é aplicãvel desde

5 de abril de 2010.

7 — E ainda indicado na presente iniciativa que: <<a cooperação local Schengen (CLS)

é crucial para a aplicacao harmonizada da polItica comum de vistas e para a avaliação

adequada do risco rnigratOrio e/ou para a segurança. Dadas as diferencas a nIvel das

circunstâncias locais, a aplicaçâo prática de dispasiçães leg islativas especificas

1 COM(201 1) 743 final.
2 JO L 243 de 15.9.2009, p. 1
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deverá ser apreciada entre as missOes diplomáticas e Os postos consuares

especIficos dos Estados-Membros, a fim de assegurar a aplicação harmonizada das

disposicoes legislativas para evitar o “visa shopping” e o tratamento desigua dos

requerentes de vistox

8 — Devido ao pape essencia! que a CLS desempenha na aplicação harmonizada da

polItica comum de vistos e a experiëncia adquirida ate a data, o presente relatório tern

por objetivo avaliar o funcionamento da CLS desde o inIcio da aplicaçào do Código de

Vistos e fornecer orientaçöes sobre a forrna de a rnelhorar, enquanto se aguardam os

relatOrios de avaliação que a Comissão deve apresentar em 2013 e em 2014, como

previsto no artigo 57.° do Côdigo de Vistos.

9 — Por ültirno, referir que o Parecer apresentado pela Comissão de Assuntos

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias foi aprovado e reflete o conteüdo da

iniciativa corn rigor e detaihe.

Assim sendo, deve dar-se por integrairnente reproduzido, desta forrna, evita-se uma

repetiçäo de análise e consequente redundância.

PARTE III - PARECER

Em face dos considerandos expostos e atento o RelatOrio da cornissão competente, a

Cornissão de Assuntos Europeus e de parecer que:

1 Não cabe a apreciação do princIpio da subsidiariedade, na medida em que se trata

de urna iniciativa nâo legislativa.

2. Em relaçào a iniciativa em análise, o processo de escrutInio está concluido.
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Palácio de S. Bento, 8 de outubro de 2013

o Deputado Autor do Parecer 0 Presidente da Comissão

—1——

(DuaIle Marques) (Paulo Mota Pinto)
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PARTE IV - ANEXO

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.
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COMISSAO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS

RELATORIO

COM (2012) 648 final — Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conseiho - sobre o

funcionamento da cooperacao Schengen local durante os primeiros dois anos de aplicacao do

Código de Vistos,

I - lntroducao

Nos termos da Lei n.° 43/2006, de 25 de Agosto, que regula o acompanhamento, apreciaçao e

pronUncia pela Assembleia da Repüblica no âmbito do processo de construcao europeia, foi

distribuido a Cornissao de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a iniciativa

europeia COM (2012) 648 final — Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho -

sobre o funcionarnento da cooperacao Schengen local durante os primeiros dois anos de

aplicacao do Código de Vistos,

2 — Enquadramento e objetivos da iniciativa

2.1 - Consideraçöes introdutOrias:

A Comissão tern tido oportunidade, ern diversas ocasiOes, de sublinhar que a mobilidade

constitui urn elemento estrategico da politica externa da UE ern matéria de rnigracao, quer se

trate de visitantes em estadas curtas, quer se trate de turistas ou de estudantes, investigadores,

ernpresários e farniliares de residentes em visita.

De acordo corn o Relatório em escrutinio, em 2011 foram ernitidos cerca de 12 rnilhOes de vistos

de curta duracao pelos Estados-Membros que ernitern ((vistos Schengen. Não e difIcil, por

conseguinte, apercebermo-nos da importância de que se reveste a politica de vistos da UE,

elernento essencial de qualquer politica de mobilidade virada para o futuro.



A Comissão propOs-se lancar urn dialogo corn os paises do sul do Mediterräneo sobre rnigracao,

rnobilidade e seguranca, direcionado para a criacao de parcerias para a rnobilidade corn o Egito,

Marrocos, a Tunisia e a Libia. Esta abordagern foi apoiada pelo Conseiho, ern várias forrnaçOes,

pelo que as recornendaçOes finals do presente relatório tern tarnbérn ern conta essas evoluçOes.

No presente relatório, a Cornissão aborda principalmente a aplicacao da cooperacao Schengen

local e apresenta recornendacOes corn vista a reforçar e rnelhorar esta cooperacao.

2.2 - 000peracao Schenqen local (observacOes qerais):

o Codigo de Vistos (Regularnento (CE) n,° 810/2009 do Parlarnento Europeu e do Conselho, de

13 de julho de 2009) constitui urna reforrnulaçao da egislacao existente sobre os procedirnentos

e as condicOes de ernissão de vistos de curta duracao (vistos para estadas não superiores a 90

dias e vistos de trânsito aeroportuário).

As disposiçOes do COdigo de Vistos são aplicadas ern todo o rnundo pelas rnissOes diplornáticas

e postos consulares dos Estados-Mernbros.

Face a diversidade das circunstâncias locals, contudo, os legisladores nacionais reconhecerarn a

necessidade de assegurar urna aplicaçao harrnonizada das disposicOes juridicas gerais que

tenha ern conta as circunstâncias locals1 2

o artigo 48.° do Codigo de Vistos estabelece o quadro jurIdico da cooperaçao Schengen local (a

seguir designada ((CSL), curnprindo salientar o seguinte, a propósito da CSL:

- A CSL e urna tarefa coletiva a partilhar pelos consulados dos Estados-Mernbros e a Cornissão,

ern principio através das DelegacOes da Eu;

‘V. Considerando 18 do Codigo de Vistos: A cooperacão local Schengen é crucial para a aplicaçao harmonizada
da politica comum de vistos e para a avaliaçao adequada do risco migratório e/ou para a segurança.
Dadas as diferenças a nivel das circunstâncias locals, a aplicaçao prática de disposiçOes legislativas
especificas deverá ser apreciada entre as missöes diplomáticas e os postos consulares especificos dos
Estados-Membros, a fim de assegurar a aplicaçao harmonizada das disposiçOes legislativas para evitar o
“visa shopping” e o tratamento desigual dos requerentes de visto.

- As circunstâncias locais dizem respeito a aspetos como documentos comprovativos ou, por exemplo, a
emprego, em funcao da organizaçao administrativa e juridica do pals de acolhimento; ou as especificidades das
diferentes categorias de requerentes num determinado pals terceiro, por exemplo, do ponto de vista da pressao
migratoria.



- 0 papel da Cornssão consiste em convocar reuniOes consagradas a CSL e garantir a
elaboracao de relatOrios de reuniOes coerentes;

- A Cornissão é igualmente encarregada de elaborar relatórios anuals a nIvel de cada jurisdicao;
- A coordenacao da CSL depende, entre outros fatores, do nümero de Estados-Membros
implicados, de existirem ou nao consulados que emitem vistos em locals diferentes das capitals
e de os nacionais do pals de acoihirnento estarem ou nao sujeitos a obrigaçao de visto;
- Em 22 palses terceiros nao existem consulados dos Estados-Membros, o que significa que
nesse contexto a CSL é irrelevante;

- Em 31 ocais nao existem DelegacOes da UE, o que significa que a Comissão nao dispOe de
inforrnacoes sobre a situaçao em termos de CSL.

Ao abrigo do Codigo de Vistos (artigo 48°, n.° 5, segundo paragrafo), deve ser elaborado um
relatório anual a nivel de cada jurisdicao, que deve ser comunicado ao Parlamento Europeu e ao
Conseiho.

E disso que trata o relatOrio em escrutlnio, que tern por objetivo avaliar o funcionarnento da CSL
desde o iniclo da aplicacao do COdigo de Vistos e fornecer orientacOes sobre a forma de a
rnelhorar3.

2.3 - Avaliação do funcionamento da CSL:

‘ lnIcio da aplicacao do novo quadro jurIdico da CSL

O papel de coordenacao da Comissao no que diz respeito a CSL e exercido através das
DelegaçOes da UE.

Os pontos de contacto CSL tern acesso aos manuals relativos ao Codigo de Vistos e a outras
informaçOes essencials na base CIRCA4’funcionando a unidade da DG HOME responsàvel pela
politica de vistos como heIpdesk para prestar apolo direto e operacional as DelegacOes da UE.

> Enquanto não estão disponiveis Os relatOrios de avaliaçao que a Comissão deve apresentar em 2013 e em 2014,
em obediència ao estatuido no artigo 57.° do Código.
CIRCA: Communication Information Resource Centre Administrator>>, uma aplicaçao em linha destinada
ao intercâmbio de informacOes.
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Durante o periodo de referenda, de resto, os funcionários da DG HOME fizeram apresentaçOes

gerais destinadas ao pessoal que iria ser destacado no estrangeiro no ârnbito de seminários

organizados pela DG RELEX, posteriormente SEAE.

A avaliacao deixou igualmente patente que os consulados dos Estados-Membros não tinham

sido suficientemente informados sobre o novo quadro juridico, o que dificultou a elaboracao dos

relatOrios anuais.

L Reuniöes da cooperacao Schengen local

Em geral, realizam-se reuniOes de dois em dois meses e, se necessário, corn rnais frequencia.

A taxa de participacao nas reunlOes parece ser bastante boa e a continuidade assegurada pela

partidipacao das DeegacOes da UE parece ser apreciada.

São elaborados relatOrios comuns, e a major parte dos pontos de contacto CSL transmitem

sistematicamente os relatórios a Comissão, pois partem do prindipio de que os consulados dos

Estados-Membros também os transmitem as respetivas autoridades centrals, como previsto no

Codigo de Vistos (artigo 48.°, n.° 5).

Sucede que isso nem sempre acontece, o que e Iamentável: a falta de circulacao de informacao,

corn efeito, acaba por ter como consequéndia que as informacOes sobre a forma como o COdigo

de Vistos é aplicado na prâtica estão muito dispersas e as queixas recebidas dos paises

terceiros não podem ser devidamente apreciadas.

Tarefas operacionais concretas a realizar no âmbito da cooperacao Schengen

local

Ava(iaçao da necessidade de harmonizar as listas de documentos comprovativos
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Nesta fase inicial da aplicaçao do COdigo de Vistos, a elaboraçao das listas de documentos
comprovativos constitui uma das tarefas mais importantes no âmbito da CSL e é a que tern o
impacto mais visivel sobre os requerentes de visto e as autoridades ocais.

Ate julho de 2012, contudo, apenas foram adotadas cinco decisOes da Cornissão que cobrern
sete CSL, e os trabalhos avançaram em dezoito outras CSL em todo o mundo.

lntercâmbio de informacOes sobre a isencao facultativa de pagamento de emolurnentos
de visto e avaliaçao da necessidade de estabelecer critérios comuns

Em conformidade corn o artigo 16°, n.° 5, s Estados-Membros podem isentar do pagarnento de
emolumentos trés categorias especIficas de pessoas5 No ntuito de assegurar a apHcacão
harmonizada da isencao facultativa de emolumentos de visto na mesma jurisdicao foi aditada a
seguinte disposicao (artigo 16°, n.° 5, ültimo paragrafo):

No âmbito da cooperacao Schengen 1oca os Estados-Membros devern procurar
harmonizar a aplicacao dessas isençoes.x Em conformidade corn o artigo 48. °, n.° 1,
((Para o efeito, a CSL avaliará a necessidade de estabe(ecer nomeadamente: . b)
((critérios comuns para analisar os pedidos relacionados corn as isencOes do pagamento
de emolumentos nos termos do n.° 5 do artigo 16.°,9.

Esta avaliacao foi efetuada na maior parte dos locais; é, contudo, demasiado cedo para apreciar
em que medida a aplicaçao divergente destas disposicOes pelos Estados-Membros pode estar
na origem do visa shopping>).

lntercâmbio de informaçOes sobre os emolumentos de visto cobrados em moeda local e
avaliacao da necessidade de harmonizacao

Em conformidade corn o artigo 16°, n.° 7, segundo paragrafo, se forem cobrados nurna divisa
diferente do euro, os emolumentos são determinados e sujeitos a revisão regular, aplicando-se a

As crianças a partir dos ses anos e corn menos de doze anos; os titulares de passaportes diplornáticos e
de passaportes de serviço; os participantes, ate 25 anos de idade, ern eventos organizados pororganizaçOes sern fins lucrativos.
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taxa de câmbio de referenda para o euro fixada pelo Banco Central Europeu, 0 montante

cobrado pode ser arredondado por excesso e, no âmbito da cooperacao Schengen local, os

consulados devem assegurar que cobram ernolumentos similaresx.

Num estudo comparativo que compreendeu 25 jurisdiçOes diferentes em todo o mundo, foram

detetadas diferencas ate 26 % nos emolumentos cobrados em moeda local.

• Foiha de nformaçao comum

Nos termos do estatuido no art,° 48°, n° 2 do Codigo de Vistos, a CSL deve elaborar uma folha

de informacao comum que preste informacOes sobre os diferentes tipos de vistos, procedimentos

e condicoes aplicáveis a apresentação de urn pedido de visto, a fim de que tal informaçao seja

comunicada de forma harmonizada, coerente e transparente.

• lntercâmbio de informacoes

o Relatório dá-nos conta de que o intercâmbio de informacOes constitui a parte essencial da

ordem de trabalhos das reuniOes relativas a CSL, variando os temas abordados entre as

circunstâncias locais e casos individuals de fraude, e as questOes relativas a interpretacao do

COdigo de Vistos e ao intercâmbio de estatisticas mensais,

• Desafios a enfrentar pela cooperaçao Schengen local no prOximo periodo de

Dos poucos relatOrios que fizeram alusão aos desafios futuros, alguns evocaram os trabalhos em

curso sobre a harmonizaçao dos procedimentos, ao passo que outros referiram a implantacao do

Sistema de lnformacao sobre Vistos (VIS).

2.4 - ConclusOes e RecomendapOes:

o quadro juridico da CSL estruturada, incluindo a participacao da Comissão, ainda não revelou

todo o seu potencial. No entanto, os resultados obtidos nalguns locals importantes
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demonstraram o valor acrescentado da CSL para harmonizar melhor a forma como e aplicada a

politica comum em matéria de vistos;

Uma melhor cooperacao Schengen local contribui para reforcar a credibilidade da polItica

comum da UE em matéria de vistos, para concretizar as vantagens para os nacionais de palses

terceiros e, a longo prazo, para reduzir a pressao exercida com vista a obtencao de acordos de

facilitacao de vistos;

Recomendacoes sobre o papel das Delegacoes da UE

— Deve ser designado urn ponto de contacto CSL nos paises prioritários;

— 0 ponto de contacto deve desempenhar urn papel ativo na CSL e assurnir a

presidéncia de reunlOes, a fim de garantir a continuidade e a coeréncia da

cooperaçao, tendo em conta a distribuicao da carga de trabalho corn os

Estados-Membros;

— As DelegaçOes da UE devem, em cooperacao corn os consulados dos Estados

Membros, avaliar se a cobertura consular no Estado de acolhirnento deve ser

reforcada e, se for o caso, analisar a forma mais adequada de o fazer;

— As DelegaçOes da UE devem, em cooperacao corn as missOes diplomáticas dos

Estados-Membros, organizar sessOes de informacao corn as autoridades do

Estado de acolhimento destinadas a apresentar a polltica comum em matéria de

vistos e, em especial, a implantacao do VIS a escala regional, a fim de evitar ou

clarificar eventuais equlvocos;

— As DelegacOes da UE devem recolher inforrnacOes junto dos nacionais de

palses terceiros sobre a forma como o Codigo de Vistos é aplicado (por

exemplo, através da abertura de uma xcaixa de correio para queixas em linha)

e comunicar problemas ou discrepâncias na aplicacao do COdigo de Vistos e da

politica comum em matéria de vistos, nomeadamente no que se refere a
aplicacao dos acordos de facilitacao de vistos, a fim de alertar a Comissão para,

tais problemas;

• Recomendacoes sobre o Papel das autoridades centrals dos Estados-Membros

— Nos locals em que não existem DelegacOes da UE, urn Estado-Membro deve

oferecer-se voluntariamente para que o seu consulado no local em causa atue
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como ponto de contacto da CSL e informe diretamente a Comissão sobre as

questOes ligadas a CSL;

• Recornendaçöes sobre o papel dos consulados dos Estados-Membros:

— Devem partilhar sistematicamente corn as suas autoridades centrals os

relatórios corn uns da CSL;

— Devern organizar formacOes regionais sobre o COdigo de Vistos para o pessoal

consular, norneadarnente no que diz respeito a implantacao progressiva do VIS

na regiao ern causa;

• Recornendaçoes dirigidas a Comissão (em cooperacao corn o SEAE)

— Deve reforcar a capacidade das Delegaçoes da UE e dos pontos de contacto

CSL, privilegiando a formaçao/informacao especificamente orientadas, o reforco

do trabalho em rede entre os pontos de contacto CSL, o rnelhorarnento do <<kit

de informacaox básico destinado aos pontos de contacto CSL, e a revisão da

Parte II do Manual sobre a organizacão dos serviços de vistos e da cooperacao

Schengen local, a fim de clarificar a aplicacao do Código de Vistos no que diz

respeito as tarefas da CSL.

• Recomendaçöes finals e cornpiementares

— E irnportante aplicar corretarnente o Codigo de Vistos, de modo a melhorar os

procedirnentos e proporcionar aos requerentes de visto urn tratamento

transparente e justo; para tanto, a CSL constitui-se corno o principal instrurnento

para garantir urna aplicacao coerente do COdigo de Vistos, tendo em conta as

circunstâncias locals;

— A harrnonizaçao das listas de documentos comprovativos deve ser realizada

num prazo curio;

— A correcta execucao das disposicOes relativas a CSL contribuirá para melhorar a

irnagem da politica comum em matéria de vistos, o que terá repercussOes

positivas para as relaçOes corn as autoridades dos palses interessados,

3 - 0 PrincIpio da subsidiariedade
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Constituindo a documento em análise uma iniciativa não legislativa, nao cabe a análise da

observância do principlo da subsidiariedade.

4 — Parecer

Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias,

relativamente ao COM (2012) 648 final — RelatOrio da Comissão ao Parlamento Europeu e ao

Conselho - sobre a funcionamento da cooperacao Schengen local durante as primeiros dais

anos de aplicacao do COdigo de Vistas, ê de parecer que:

1. Sendo a documento em análise uma iniciativa nao legislativa nao cabe a análise da

observância do principio da subsidiariedade,

2. Em relaçao a iniciativa em análise, a processo de escrutinlo está concluido,

3. 0 presente parecer deve ser remetido a Comissão dos Assuntos Europeus.

Palácio de S. Bento, 1 de Juiho de 2013

A Deputada Relatora, 0 Pre idente da Comissão,

1 )y -

(Teresa Anjinho) (Fernando Negra)
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