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REDE DE AGÊNCIAS DA JUSTIÇA E ASSUNTOS INTERNOS DA UE 2017 

O EMCDDA assume a presidência da rede de agências J AI e centra-se no tema da Internet 

(6.1.2017, LISBOA) Esta semana, a agência da UE de informação sobre droga (EMCDDA)  inicia um 
ano de presidência da rede das nove agências da Justiça e Assuntos Internos da UE  («rede JAI»). 
Estas agências desempenham papéis de relevo em funções consultivas, operacionais e de coordenação  
na implementação das prioridades da UE nos domínios da liberdade, da segurança e da justiça (1). 

O Observatório receberá a presidência da rede das mãos da Agência dos Direitos Fundamentais 
(FRA), sediada em Viena, e exercê-la-á até 31 de dezembro de 2017, antes de a ceder ao Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género , sediado em Vilnius, em 2018 (2). As agências trabalham em 
conjunto sobre um amplo leque de temas, incluindo o tráfico de seres humanos, a migração e a gestão 
das fronteiras, o tráfico de droga e a luta contra o crime organizado. 

A rede foi criada em 2006 para aumentar a cooperação nos domínios da migração e da segurança e 
para desenvolver sinergias em áreas de interesse comum (por exemplo, trabalho operacional, formação, 
relações externas). Em 2017, as agências continuarão a prestar apoio técnico e a apresentar dados 
baseados em evidências de forma a contribuir para os processos de elaboração de políticas e de tomada 
de decisões a nível da UE. 

Alexis Goosdeel, Diretor do EMCDDA , disse: «A situação atual na Europa em matéria de migração e 
segurança apela a uma cooperação ainda maior entre as agências da Justiça e Assuntos Internos da 
UE. Através desta pequena rede, as nove agências avaliam como podem melhorar a sua colaboração 
em áreas como a troca de informações, a análise estratégica ou o trabalho no terreno em focos de 
migração, de forma a dar uma resposta atempada e eficiente a uma situação dinâmica e em constante 
mudança nos domínios da migração e da segurança interna. A cooperação estreita entre este grupo de 
agências ao longo da última década demonstrou o que pode ser alcançado quando as agências 
constroem relações de trabalho sólidas e trocam ideias sobre assuntos de interesse comum». 

Atenção centrada na Internet 

O tema escolhido pela rede para 2017 será a Internet. A partir de 20 e 21 de abril, um grupo de peritos 
irá debater o tema: «A influência crescente da Internet, a exploração do ciberespaço e a natureza 
transformacional das novas tecnologias — desafios e oportunidades para o trabalho das agências JAI». 
Os debates irão centrar-se: na monitorização de informações de fonte aberta; na oferta de droga na 
«darknet»; e nas comunicações online seguras. 

Principais reuniões, resultados e relatórios 

Serão realizadas três reuniões periódicas no EMCDDA durante o ano, culminando numa quarta reunião 
final, em novembro, onde se irão reunir os diretores das nove agências para uma avaliação dos 
resultados (ver «Calendário de reuniões»). Em 2017, serão organizadas reuniões adicionais de peritos 
para: abrir fóruns de discussão; ativar uma cooperação significativa entre as agências; e ajudar a 
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coordenar ações conjuntas em áreas estratégicas. Entre os temas a abordar pelas agências estão: a 
coordenação de atividades de desenvolvimento de capacidades nos Estados-Membros da UE e em 
países não pertencentes à UE; o apoio reforçado e conjunto nos focos de migração na Grécia e na Itália; 
a operacionalização de informações classificadas da UE (ICUE); e o intercâmbio de informações 
sensíveis não classificadas a nível da UE. 

Desde 2009, as agências JAI são obrigadas a apresentar relatórios conjuntos ao Comité Permanente 
para a Cooperação Operacional em matéria de Seguran ça Interna (COSI)  (3) sobre os progressos e 
os resultados relativos à cooperação bilateral e também multilateral no âmbito da rede. Até ao final do 
ano, será apresentado ao COSI um relatório formal, a ser aprovado pelos diretores das agências JAI em 
novembro, em Lisboa. 

 
Calendário de reuniões  2017 
 
Reuniões periódicas da rede JAI  
1.a reunião da rede JAI 9-10 de fevereiro  
2.a reunião da rede JAI  20-21 de junho  
3.a reunião da rede JAI 28-29 de setembro  
Reunião de diretores JAI  
Reunião dos diretores das agências da rede JAI 9-10 de novembro (a confirmar) 
Reuniões de  peritos  
Reunião informal entre os peritos em relações 
externas da rede das agências e reunião entre a 
CE e as agências JAI sobre a «dimensão externa» 

3-4 de abril  
 
4 de abril (a confirmar) 

Reunião de peritos em Internet e novas tecnologias 20-21 de abril  
Reunião de peritos em TIC  9 de junho  
Reunião de peritos em formação 19 de junho  

 
 
Notas 
 
(1) As nove agências são a CEPOL, o EASO, o EIGE, o EMCDDA, a eu-LISA, a Eurojust, a Europol, a FRA e a 
Frontex. Para mais informações, consulte a brochura e o vídeo em 
http://ec.europa.eu/justice/about/files/jha_agencies_en.pdf 
www.youtube.com/watch?v=4LppnTJ3eIA 
(2) Presidências até à data: 2016 FRA; 2015 eu-LISA; 2014 EASO; 2013 CEPOL; 2012 Frontex; 2011 Eurojust; 2010 
Europol. O EMCDDA juntou-se à rede em 2012. 
(3) COSI www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/standing-committee-operational-cooperation-
internal-security/ 


