VERSÃO COMPILADA
DO TRATADO
QUE INSTITUI A COMUNIDADE EUROPEIA

TÍTULO IV
VISTOS, ASILO, IMIGRAÇÃO E OUTRAS POLÍTICAS RELATIVAS À LIVRE
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

Artigo 61.º
A fim de criar progressivamente um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, o Conselho adoptará:
a) No prazo de cinco anos a contar da data de entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, medidas destinadas a assegurar
a livre circulação de pessoas nos termos do artigo 14.º, em conjugação com medidas de acompanhamento, com ela
directamente relacionadas, em matéria de controlos na fronteira externa, asilo e imigração, nos termos do disposto nos
pontos 2 e 3 do artigo 62.º, no ponto 1, alínea a), e no ponto 2, alínea a), do artigo 63.º, bem como medidas destinadas a
prevenir e combater a criminalidade, nos termos da alínea e) do artigo 31.º do Tratado da União Europeia;
b) Outras medidas em matéria de asilo, imigração e protecção dos direitos de nacionais de países terceiros, nos termos do
artigo 63.º;
c) Medidas no domínio da cooperação judiciária em matéria civil, previstas no artigo 65.º;
d) Medidas destinadas a incentivar e reforçar a cooperação administrativa a que se refere o artigo 66.º;
e) Medidas no domínio da cooperação policial e judiciária em matéria penal, destinadas a assegurar um elevado nível de
segurança através da prevenção e combate da criminalidade na União, nos termos do Tratado da União Europeia.

Artigo 62.º
O Conselho, deliberando nos termos do artigo 67.º, adoptará, no prazo de cinco anos a contar da data de entrada em vigor
do Tratado de Amesterdão:
1. Medidas destinadas a assegurar, de acordo com o artigo 14.º, a ausência de controlos de pessoas, quer se trate de
cidadãos da União, quer de nacionais de países terceiros, na passagem das fronteiras internas;
2. Medidas relativas à passagem das fronteiras externas dos Estados-Membros, que conterão:
a) As normas e processos a seguir pelos Estados-Membros para a realização dos controlos de pessoas nessas fronteiras;
b) Regras em matéria de vistos para as estadias previstas por um período máximo de três meses,
nomeadamente:
i) a lista dos países terceiros cujos nacionais devem ser detentores de visto na passagem das fronteiras externas e daqueles
cujos nacionais estão isentos dessa obrigação,
ii) os processos e condições de emissão de vistos pelos Estados-Membros,

iii) um modelo-tipo de visto,
iv) regras em matéria de visto uniforme;
3. Medidas que estabeleçam as condições da livre circulação de nacionais de países terceiros no território dos EstadosMembros durante um período não superior a três meses.

Artigo 63.º
O Conselho, deliberando nos termos do artigo 67.º, adoptará, no prazo de cinco anos a contar da data
de entrada em vigor do Tratado de Amesterdão:
1. Medidas em matéria de asilo concordantes com a Convenção de Genebra, de 28 de Julho de 1951, e o Protocolo, de 31 de
Janeiro de 1967, relativos ao estatuto dos refugiados, bem como com os demais tratados pertinentes, nos seguintes
domínios:
a) Critérios e mecanismos para a determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de asilo
apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro;
b) Normas mínimas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo nos Estados-Membros;
c) Normas mínimas em matéria de condições a preencher pelos nacionais de países terceiros que pretendam aceder ao
estatuto de refugiado;
d) Normas mínimas em matéria de concessão ou retirada do estatuto de refugiado nos Estados- -Membros;
2. Medidas relativas aos refugiados e às pessoas deslocadas, nos seguintes domínios:
a) Normas mínimas em matéria de concessão de protecção temporária a pessoas deslocadas de países terceiros que não
possam regressar ao seu país de origem, bem como a pessoas que, por outros motivos, necessitem de protecção
internacional;
b) Medidas tendentes a assegurar uma repartição equilibrada do esforço assumido pelos Estados- -Membros ao acolherem
refugiados e pessoas deslocadas e suportarem as consequências decorrentes desse acolhimento;
3. Medidas relativas à política de imigração, nos seguintes domínios:
a) Condições de entrada e de residência, bem como normas relativas aos processos de emissão de vistos de longa duração e
autorizações de residência permanente, pelos Estados-Membros, nomeadamente para efeitos de reagrupamento familiar;
b) Imigração clandestina e residência ilegal, incluindo o repatriamento de residentes em situação ilegal;
4. Medidas que definam os direitos e condições em que os nacionais de países terceiros que residam legalmente num stadoMembro podem residir noutros Estados-Membros. As medidas adoptadas pelo Conselho em aplicação dos pontos 3 e 4 não
impedirão os Estados-Membros de manter ou introduzir, nos domínios em causa, disposições nacionais que sejam
compatíveis com o presente Tratado e com os acordos internacionais. O prazo de cinco anos acima previsto não é aplicável
às medidas a adoptar nos termos da alínea b) do ponto 2, da alínea a) do ponto 3 e do ponto 4.

Artigo 64.º
1. O disposto no presente título não prejudica o exercício das responsabilidades que incumbem aos Estados-Membros em
matéria de manutenção da ordem pública e de garantia da segurança interna.

2. No caso de um ou mais Estados-Membros serem confrontados com uma situação de emergência caracterizada por um
súbito afluxo de nacionais de países terceiros, e sem prejuízo do disposto no n.º 1, o Conselho, deliberando por maioria
qualificada, sob proposta da Comissão, pode adoptar medidas provisórias, de duração não superior a seis meses, a favor
desses Estados-Membros.

Artigo 65.º
As medidas no domínio da cooperação judiciária em matéria civil que tenham uma incidência transfronteiriça, a adoptar nos
termos do artigo 67.º e na medida do necessário ao bom funcionamento do mercado interno, terão por objectivo,
nomeadamente:
a) Melhorar e simplificar:
— o sistema de citação e de notificação transfronteiriça dos actos judiciais e extrajudiciais,
— a cooperação em matéria de obtenção de meios de prova,
— o reconhecimento e a execução das decisões em matéria civil e comercial, incluindo as decisões extrajudiciais;
b) Promover a compatibilidade das normas aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de conflitos de leis e de jurisdição;
c) Eliminar os obstáculos à boa tramitação das acções cíveis, promovendo, se necessário, a compatibilidade das normas de
processo civil aplicáveis nos Estados-Membros.

Artigo 66.º
O Conselho, deliberando nos termos do artigo 67.º, adoptará medidas destinadas a assegurar uma cooperação entre os
serviços competentes das Administrações dos Estados-Membros nos domínios abrangidos pelo presente título, bem como
entre esses serviços e a Comissão.

Artigo 67.º (*)
1. Durante um período transitório de cinco anos a contar da data de entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, o
Conselho delibera por unanimidade, sob proposta da Comissão ou por iniciativa de um Estado-Membro e após consulta ao
Parlamento Europeu.
2. Findo esse período de cinco anos:
— o Conselho delibera sob proposta da Comissão; a Comissão deve instruir qualquer pedido formulado por um EstadoMembro, destinado a constituir uma proposta ao Conselho,
— o Conselho, deliberando por unanimidade, após consulta ao Parlamento Europeu, toma uma decisão destinada a tornar
aplicável o processo previsto no artigo 251.º à totalidade ou a parte dos domínios abrangidos pelo presente título e a
adaptar as disposições relativas à competência do Tribunal de Justiça.
3. Em derrogação dos n.ºs 1 e 2, a partir da data de entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, as medidas previstas no
ponto 2, subalíneas i) e iii) da alínea b), do artigo 62.º serão adoptadas pelo Conselho, deliberando por maioria qualificada,
sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu.

4. Findo um período de cinco anos a contar da data de entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, as medidas previstas no
ponto 2, subalíneas ii) e iv) da alínea b), do artigo 62.º serão adoptadas pelo Conselho nos termos do artigo 251.º
(*) Artigo com a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de Nice.
5. Em derrogação do n.º 1, o Conselho adopta nos termos do artigo 251.º:
— as medidas previstas no ponto 1 e no ponto 2, alínea a), do artigo 63.º, desde que tenha aprovado previamente, nos
termos do n.º 1 do presente artigo, legislação comunitária que defina as normas comuns e os princípios essenciais que
passarão a reger essas matérias,
— as medidas previstas no artigo 65.º, com exclusão dos aspectos referentes ao direito da família.

Artigo 68.º
1. O artigo 234.º é aplicável ao presente título, nas circunstâncias e condições a seguir enunciadas: sempre que uma
questão sobre a interpretação do presente título ou sobre a validade ou interpretação dos actos adoptados pelas instituições
da Comunidade com base no presente título seja suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional
cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, esse órgão, se considerar que uma
decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa, deve pedir ao Tribunal de Justiça que sobre ela se
pronuncie.
2. O Tribunal de Justiça não tem competência, em caso algum, para se pronunciar sobre medidas ou decisões tomadas em
aplicação do ponto 1 do artigo 62.º relativas à manutenção da ordem pública e à garantia da segurança interna.
3. O Conselho, a Comissão ou um Estado-Membro podem solicitar ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre uma
questão de interpretação do presente título ou de actos adoptados pelas instituições da Comunidade com base nele. A
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em resposta a esse pedido não é aplicável às decisões dos órgãos jurisdicionais
dos Estados-Membros que constituam caso julgado.

Artigo 69.º
O presente título é aplicável sob reserva do disposto no Protocolo relativo à posição do Reino Unido e da Irlanda e no
Protocolo relativo à posição da Dinamarca e sem prejuízo do Protocolo relativo à aplicação de certos aspectos do artigo 14.º
do Tratado que institui a Comunidade Europeia ao Reino Unido e à Irlanda.

