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Melhor proteção consular para os cidadãos europeus no estrangeiro
Após três anos de negociações, os Estado Membro da til “No inicio do meu mandato, prometi o udor os 1
dodãos do UE a conseguir uma melhor proteção e
adotaram a diretiva relativa à proteção consular dos dda
direitos. A diretiva aprovada reforço os direitos
dãos europeus que vivem ou viajam fora da UE. O acordo dos cidadãos quanto à proteção consular igual e
contribui para aumentar a solidariedade europeia
do Conselho clarifica em que clrcunsdncias e de que for
em poises terceiros, O regulamento estabelece re
ma os cidadãos da til que se encontrem numa situação de gras claros e simples sobre como os Estodos
Membros devem coordenar e cooperar entre si e
dificuldade num pais fora da tiE têm direito a receber as
com as delegações da União. Com o aumento do
sistência das embaixadas ou consulados doutros palses da número de cidadãos da UE que viajam e vivem no
exterior, É fundamental que todos salbom a que
UE. O objetivo é facilitar a cooperação entre autoridades
seu direito à proteção consular significa, no práti
consulares e reforçar o direito dos cidadãos europeus a ca, ‘disse Vera Jourovd, Comissd rio Europeia paro
o Justiça, consumidores e igualdade de Género.’
proteção consular.
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CULTIVE LIMA CIDADANIA EL11401’EIA ACTIVA!

Sabia que:
Em 2015, um em cada seis cidadãos da UE planeja pas
sar as suas férias num pais fora da UE;
Mais de 30 milhões de cidadãos europeus vivem per
manentemente num pais não pertencente à UE;
Todos os anos, na UE, os europeus fazem cerca de 90
milhões de viagens fora da UE para negócios ou lazer;
Quase 7 milhões de cidadãos da UE viajam ou vivem
fora da 1W num lugar onde o seu Estado-Membro não
tem uma embaIxada ou consulado. Este número deverá
aumentar para 10 milhões até 2020.
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