
 
União Europeia quer volta de passaporte em países problemáticos 
Stanley Pignal  
 
A União Europeia irá propor hoje um mecanismo para suspender países da área de viagens 
livre de passaportes estabelecida pelo Acordo de Schengen, numa medida que, segundo 
diplomatas, tem como objetivo parcial pressionar a Grécia para que mantenha imigrantes 
ilegais fora da zona do euro. 
  
Há uma década a Grécia vem sendo o elo mais fraco do sistema comum de fronteiras da União 
Europeia, lutando para controlar sua fronteira oriental com a Turquia e sua linha costeira 
mediterrânea. 
  
Desde a assinatura do Acordo de Schengen em 1995, que permite a livre movimentação de 
pessoas e bens através da maior parte da União Europeia, as viagens que não exigem 
passaportes têm sido vistas como um dos marcos da integração europeia. 
  
Mas, quando a Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, anunciar propostas 
para uma revisão das regras que governam a zona de fronteiras livres, ela deverá revelar o 
que os funcionários em Bruxelas secretamente se referem como "a cláusula Grécia", um 
dispositivo permitindo que um país seja temporariamente retirado do Acordo de Schengen. O 
controle das fronteiras seria, então, imposto novamente entre o país e o resto da União 
Europeia. 
  
"Qualquer medida para excluir países estaria claramente mirando a Grécia, entre outros, que 
tem sido um problema para Schengen desde que entrou para ele em 2000", afirma Hugo 
Brady, sócio do instituto de estudos Centre for European Reform.  
 
Dos estimados 104 mil migrantes que entraram ilegalmente na UE em 2010, quase 88 mil 
usaram as fronteiras da Grécia. Mesmo com o aumento, nos últimos meses, do número de 
migrantes que chegam em Malta e na Itália, vindos da Líbia e da Tunísia, a Grécia deverá 
emergir mais uma vez em 2011 como a principal porta de entrada para a Europa. 
  
As propostas da Comissão Europeia, às quais o "Financial Times" teve acesso, afirmam que a 
possibilidade de suspensão do Acordo de Schengen significaria uma medida dissuasiva, para 
ser usada apenas como último recurso, depois de um país ter falhado no auxílio à União 
Europeia. 
  
Mas alguns funcionários acreditam que a Grécia já chegou a esse ponto. Mais de 26 mil 
migrantes entraram no país pela fronteira com a Turquia desde o começo do ano, segundo a 
Frontex, a nova agência de fronteiras da Europa. 
  
Isso está ocorrendo apesar das numerosas missões da Frontex para ajudar a fortalecer as 
fronteiras, e do fato de que no orçamento de sete anos da EU até 2013, a Grécia deverá 
receber cerca de € 350 milhões (US$ 475 milhões) de Bruxelas para garantir a segurança de 
suas fronteiras e manejar refugiados.  
 
Há quem acredite ser necessário colocar os países desobedientes sob quarentena para 
preservar a integridade do Acordo de Schengen. "É necessário que os Estados membros 
cumpram suas obrigações", diz Tobias Billström, ministro da Imigração da Suécia. "Tal medida 
[excluir um país] precisa ser vista como uma medida radical, mas ela não pode ser excluída da 
agenda." A Grécia também perdeu simpatia por causa da maneira como trata seus migrantes. 
Normalmente, apenas 1% dos pedidos de asilo é aprovado, em comparação a 70% na Suécia.  
 
Atenas prometeu reforçar o controle de suas fronteiras, mas diante de um déficit orçamentário 
sem precedentes e da necessidade de fazer cortes profundos em seus gastos, há dúvidas de 
que o país continua tendo o controle da migração como uma prioridade. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 
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