
 

RR\1100701PT.docx  PE577.046v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Documento de sessão 
 

6.2.2017 A8-0228/2016/err01 

ADENDA 

ao relatório 

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o 

terrorismo e que substitui a Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho relativa à luta contra 

o terrorismo 

(COM(2015)0625 –– C8-0386/2015 –– 2015/0281(COD)) 

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Relatora: Monika Hohlmeier 

A8-0228/2016 

 

É inserido o seguinte parecer após a exposição de motivos: 

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS SOBRE A BASE JURÍDICA 

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de diretiva do Parlamento Europeu 

e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-Quadro 

2002/475/JAI do Conselho relativa à luta contra o terrorismo (COM(2015)0625 – C8-

0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

 

I. Contexto 

 

Em 2 de fevereiro de 2015, a Comissão apresentou uma proposta de diretiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-Quadro 

2002/475/JAI do Conselho relativa à luta contra o terrorismo (COM(2015)0625 - 

2015/0281(COD)).  

 

A Comissão fundamentou a sua proposta no artigo 83.º, n.º 1, e no artigo 82.º, n.º 2, alínea c), 

do TFUE. Na exposição de motivos, em particular na secção 2, que se refere à escolha da base 

jurídica e à observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, a Comissão 

explica que a proposta pretende substituir a Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho 
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relativa à luta contra o terrorismo1 e instituir legislação atualizada a nível da UE que 

estabeleça normas mínimas em matéria de definição de infrações terroristas, infrações 

relativas a um grupo terrorista ou a atividades terroristas, bem como as sanções aplicáveis 

neste domínio. Por conseguinte, o artigo 83.º, n.º 1, constituía a base jurídica adequada para a 

proposta. 

 

Uma vez que a proposta inclui disposições relativas aos direitos das vítimas, a Comissão 

considerou inicialmente que também deveria ter como base o artigo 82.º, n.º 2, alínea c), que 

permite que o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 

legislativo ordinário, estabeleçam normas mínimas relativas aos direitos das vítimas de 

criminalidade, na medida em que tal seja necessário para facilitar o reconhecimento mútuo 

das sentenças e decisões judiciais, bem como a cooperação policial e judiciária em matéria 

penal com dimensão transfronteiriça.  

 

Nos termos da carta, as três instituições concordaram em retirar o artigo 82.o, n.o 2, alínea c), 

do TFUE da base jurídica da proposta no decurso das negociações interinstitucionais. Esta 

alteração foi justificada com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, 

segundo a qual, se um ato persegue uma dupla finalidade ou tem duas componentes, e se uma 

destas for identificável como principal ou preponderante, sendo a outra apenas acessória, o ato 

deverá ter por fundamento uma base jurídica única, a exigida pela finalidade ou componente 

principal ou preponderante. 

 

As instituições consideraram que, no presente processo, a componente preponderante era o 

estabelecimento de normas mínimas relativas à definição e sanções do terrorismo e que a 

inclusão na diretiva dos direitos das vítimas era apenas acessória. Por conseguinte, decidiram 

suprimir o artigo 82.º, n.º 2, alínea c), da base jurídica da proposta.  

 

Em 8 de dezembro de 2016, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos votou o texto acordado pelas instituições nas negociações interinstitucionais. A 

votação em sessão plenária está agendada para 15 de fevereiro de 2017.  

  

II. Os artigos pertinentes do Tratado  

 

O artigo 82.º, n.º 2, alínea c), do TFUE tem a seguinte redação: 

 

Artigo 82.° 

(ex-artigo 31.º TUE) 

(...) 

 

2. Na medida em que tal seja necessário para facilitar o reconhecimento mútuo das sentenças 

e  

decisões judiciais e a cooperação policial e judiciária nas matérias penais com dimensão 

transfronteiriça, o Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de diretivas adotadas de 

acordo com o processo legislativo ordinário, podem estabelecer regras mínimas. Essas 

regras mínimas têm em conta as diferenças entre as tradições e os sistemas jurídicos dos 

Estados-Membros. 

 

                                                 
1  Decisão-Quadro do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa à luta contra o terrorismo (JO L 164 de 

22.6.2002, p. 3).  
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Essas regras mínimas incidem sobre: 

(...)  

 

(c) Os direitos das vítimas da criminalidade; 

(...) 

 

 

O artigo 83.º, n.º 1, do TFUE tem a seguinte redação: 

 

Artigo 83.° 

(ex-artigo 31.º TUE) 

 

1. O Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de diretivas adotadas de acordo com o 

processo legislativo ordinário, podem estabelecer regras mínimas relativas à definição das 

infrações penais e das sanções em domínios de criminalidade particularmente grave com 

dimensão transfronteiriça que resulte da natureza ou das incidências dessas infrações, ou 

ainda da especial necessidade de as combater, assente em bases comuns. 

 

São os seguintes os domínios de criminalidade em causa: terrorismo, tráfico de seres 

humanos e exploração sexual de mulheres e crianças, tráfico de droga e de armas, 

branqueamento de capitais, corrupção, contrafação de meios de pagamento, criminalidade 

informática e criminalidade organizada. 

(...) 

 

III. A jurisprudência sobre a base jurídica 

 

A escolha da base jurídica é importante porque a União é constitucionalmente fundada no 

princípio da atribuição de competências e a ação das suas instituições só pode ser 

empreendida de uma forma compatível com o mandato que o Tratado lhes confere1. Por 

conseguinte, a escolha da base jurídica não é discricionária.  

 

Da jurisprudência do Tribunal de Justiça emergem certos princípios no que respeita à escolha 

de bases jurídicas. Em primeiro lugar, atendendo às consequências da base jurídica em termos 

de competência material e de processo, a escolha da base jurídica adequada reveste-se de uma 

importância de natureza constitucional2. Em segundo lugar, a escolha da base jurídica de um 

ato da UE deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, que 

incluem, em particular, a finalidade e o conteúdo do ato3. Não tem qualquer influência a 

pretensão de uma instituição de participar de forma mais intensa na adoção de um ato 

determinado, o trabalho efetuado a outro título no domínio de ação em que o ato se insere ou 

o contexto da adoção do ato4. 

 

                                                 
1 Parecer 2/00, de 6 de dezembro de 2001, Protocolo de Cartagena, UE:C:2001:664, n.º 3; Parecer 1/08, de 30 

de novembro de 2009, Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, UE:C:2009:739, n.º 110.  
2Parecer 2/00, de 6 de dezembro de 2001, Protocolo de Cartagena, UE:C:2001:664, n.º 5; Parecer 1/08, de 30 de 

novembro de 2009, Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, UE:C:2009:739, n.º 110. 
3 Ver, entre outros, acórdão de 25 de fevereiro de 1999, Parlamento/Conselho, processos apensos C-164/97 e C-

165/97, UE:C:1999:99, n.º 16; acórdão de 30 de janeiro de 2001, Espanha/Conselho, processo C-36/98, 

UE:C:2001:64, n.º 59; acórdão de 12 de dezembro de 2002, Comissão/Conselho, processo C-281/01, 

UE:C:2002:761, n.os 33-49; acórdão de 29 de abril de 2004, Comissão/Conselho, processo C-338/01, 

UE:C:2004:253, n.º 55; 
4 Ver acórdão de 4 de abril de 2000, Comissão/Conselho, processo C-269/97, UE:C:2000:183, n.º 44;  
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A escolha de uma base jurídica incorreta pode, portanto, justificar a anulação do ato em 

causa1. 

 

Em princípio, um ato deve fundar-se numa única base jurídica, podendo fundar-se em 

diversas bases jurídicas apenas «excecionalmente»2. Uma dupla base jurídica pode, ainda 

assim, ser utilizada quando o ato em questão prossegue simultaneamente vários objetivos ou 

dispõe de várias componentes indissociáveis, sem que nenhum deles seja secundário e 

indireto em relação ao outro3. Se o exame desse ato demonstrar que este persegue uma dupla 

finalidade ou tem duas componentes, e se uma destas for identificável como principal ou 

preponderante, sendo a outra apenas acessória, o ato deverá ter por fundamento uma base 

jurídica única, a exigida pela finalidade ou componente principal ou preponderante4. Além 

disso, os processos estabelecidos em cada base jurídica para a adoção do referido ato não 

devem ser incompatíveis entre si5.  

 

IV. Finalidade e conteúdo do regulamento proposto  

 

Em conformidade com o artigo 1.o da proposta, alterado pelas instituições no decurso das 

negociações informais, o objeto da proposta é o estabelecimento de «normas mínimas 

relativas à definição das infrações penais e das sanções em matéria de infrações terroristas, 

infrações relativas a um grupo terrorista e infrações relacionadas com atividades terroristas, 

bem como medidas de proteção e assistência às vítimas do terrorismo» (sublinhado nosso).  

 

Desde a adoção da Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho relativa à luta contra o 

terrorismo, a ameaça terrorista cresceu e evoluiu de forma dramática, em particular nos 

últimos anos. As organizações internacionais e regionais não permaneceram inativas perante 

este fenómeno e emitiram novas normas sob a forma de resoluções, convenções e 

recomendações tendo em vista o aumento da eficácia na luta contra o terrorismo. A fim de 

aplicar as obrigações decorrentes destes instrumentos, a Comissão considerou necessária a 

revisão da Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho relativa à luta contra o terrorismo. A 

presente proposta visa substituir a Decisão-Quadro 2002/475/JAI por uma nova diretiva, que 

adapte o quadro jurídico da UE, no que diz respeito à definição de infrações relacionadas com 

as atividades terroristas, às mais recentes normas e obrigações internacionais.  

 

As referidas normas e obrigações internacionais são estabelecidas, em particular, pela 

Resolução 2178(2014) do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), adotada em 24 

de setembro de 20146, sobre as ameaças à paz e à segurança internacionais causadas por atos 

terroristas, no Protocolo Adicional à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do 

Terrorismo7, de 22 de outubro de 20158, e na nota interpretativa revista da Recomendação n.º 

                                                 
1 Parecer 2/00, de 6 de dezembro de 2001, Protocolo de Cartagena, UE:C:2001:664, n.º 5. 
2 Processo C-411/06, Comissão/Parlamento e Conselho, UE:C:2009:518, n.º 47, e toda a jurisprudência aí 

citada.  
3 Processo C411/06, ibid. Ver também processo C-43/12, Comissão/Parlamento Europeu e Conselho, 

UE:C:2014:298, n.º 30, e toda a jurisprudência aí citada.  
4 Processo C-137/12, Comissão/Conselho, UE:C:2013:675, n.º 53; Processo C-411/06, Comissão/ Parlamento e 

Conselho, UE:C:2009:518, n.º 46, e toda a jurisprudência aí citada; Processo C-490/10, Parlamento/Conselho, 

UE:C:2012:525, n.º 45; Processo C-155/07, Parlamento/Conselho, UE:C:2008:605, n.º 34. 
5 Processo C-300/89, Comissão/Conselho («Dióxido de titânio»), UE:C:1991:244, n.os 17-25. 
6 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
7 Tratado n.º 196: Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo, Varsóvia, 16 de maio de 

2005 - https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196. 
8 Tratado n.º 217: Protocolo Adicional à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo, 
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5 sobre a infração penal de financiamento do terrorismo das recomendações de 2012 do 

Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) sobre o financiamento do terrorismo1. A nota 

interpretativa revista, à luz da Resolução 2178(2014) do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, veio clarificar que a Recomendação n.º 5 obriga os países a criminalizarem o 

financiamento das deslocações de pessoas a um Estado que não seja o seu país de residência 

ou de nacionalidade para efeitos de perpetração, planeamento, preparação ou participação em 

atos terroristas, ou para dar ou receber treino para o terrorismo. 

 

A maior parte do texto acordado diz respeito, na realidade, à harmonização da definição de 

infrações penais e de sanções para as pessoas singulares (artigos 2.º a 16.º) e à 

responsabilidade e sanções aplicáveis às pessoas coletivas (artigos 17.º e 18.º).  

 

O artigo 2.º trata das definições pertinentes para as disposições subsequentes. O artigo 3.o da 

proposta define quais as infrações que devem ser consideradas infrações terroristas nos 

Estados-Membros. O artigo 4.o incide sobre as infrações relativas a um grupo terrorista e 

exige que os Estados-Membros criminalizem a direção de um grupo terrorista e a participação 

nas suas atividades tendo conhecimento de que essa participação contribuirá para as 

atividades criminosas do mesmo. O artigo 5.o define o crime de incitamento público à prática 

de infrações terroristas. O artigo 6.º proíbe o recrutamento de pessoas que pratiquem ou 

contribuam para a prática de uma infração terrorista ou adiram a uma associação ou grupo 

com essa finalidade. O artigo 7.º da proposta criminaliza o ato de dar treino para o terrorismo. 

O artigo 8.º criminaliza o ato de receber treino para o terrorismo e o artigo 9.º o ato de se 

deslocar a outro país para fins de terrorismo. O artigo 10.º exige que os Estados-Membros 

criminalizem os comportamentos que permitem deslocações para fins de terrorismo. O artigo 

11.o obriga os Estados-Membros a criminalizarem a disponibilização de fundos para cometer 

infrações terroristas e infrações relativas a um grupo terrorista ou relacionadas com atividades 

terroristas. O artigo 12.º prevê outras infrações relacionadas com atividades terroristas, como 

o furto qualificado, a extorsão ou a falsificação ou utilização de documentos administrativos 

falsos com fins terroristas. Do artigo 13.º ao 23.º da proposta são estabelecidas as disposições 

gerais relativas às infrações previstas nos artigos 3.º a 12.º da proposta, incluindo as sanções 

para as pessoas singulares (artigo 15.º), as circunstâncias atenuantes (artigo 16.º), a 

responsabilidade e as sanções aplicáveis às pessoas coletivas (artigos 17.º e 18.º), a 

competência e ação penal relativa aos crimes referidos na proposta (artigo 19.º), os 

instrumentos de investigação e confisco de bens (artigo 20.º), as medidas contra os conteúdos 

em linha de incitamento público (artigo 21.º), a alteração da Decisão 2005/671/JAI do 

Conselho, de 20 de setembro de 2005, relativa ao intercâmbio de informações e à cooperação 

em matéria de infrações terroristas2 (artigo 22.º), e o respeito dos direitos e das Liberdades 

Fundamentais (artigo 23.º). Os artigos 27.º a 31.º da proposta preveem disposições finais 

referentes à substituição da Decisão-Quadro 2002/475/JAI relativa à luta contra o terrorismo 

(artigo 27.º), à transposição (artigo 28.º), às obrigações de comunicação da Comissão 

(artigo 29.º), à entrada em vigor (artigo 30.º) e aos destinatários (artigo 31.º).  

 

Estas disposições estão incluídas em quatro de seis títulos: Título I — Objeto e definições, 

                                                                                                                                                         
Riga, 22 de outubro de 2015 - https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. A 

União Europeia assinou o Protocolo Adicional e a Convenção em 22 de outubro de 2015.  
1 As recomendações do GAFI e nota interpretativa que as acompanha, podem ser consultadas em: 

http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
2 JO L 253 de 29.9.2005, p. 22.   
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Título II — infrações terroristas e infrações relacionadas com um grupo terrorista, Título III 

— Infrações relacionadas com atividades terroristas, Título IV — Disposições gerais em 

matéria de infrações terroristas, infrações relacionadas com um grupo terrorista e infrações 

relacionadas com atividades terroristas. O título VI contém as disposições finais, comuns a 

todas as diretivas.  

 

Ademais, a proposta estabelece igualmente medidas de proteção, assistência e apoio às 

vítimas do terrorismo, incluídas num título único, o título V. Os artigos 24.o a 26.o e os 

respetivos considerandos abordam esta questão.  

 

O artigo 24.o exige que os Estados-Membros assegurem que as investigações, a instauração de 

processos penais por infrações abrangidas pela diretiva não dependam da denúncia ou da 

acusação feitas pela vítima ou por outra pessoa afetada pela infração em causa e que os 

serviços de apoio destinados a responder às necessidades específicas das vítimas do 

terrorismo sejam imediatamente disponibilizados, em conformidade com mecanismos e 

protocolos nacionais no âmbito das suas infraestruturas de resposta a emergências. Prevê 

igualmente a disponibilização de tratamento médico adequado e assistência jurídica para as 

vítimas do terrorismo. O artigo 25.º obriga os Estados-Membros a estabelecerem medidas de 

proteção das vítimas do terrorismo e seus familiares. O artigo 26.º estabelece os direitos das 

vítimas do terrorismo residentes noutro Estado-Membro.  

 

Nestas disposições e mais concretamente nos artigos 24.o e 25.o, é de assinalar que são feitas 

diversas referências quase sistemáticas à Diretiva 2012/29/UE, que estabelece normas 

mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade1. Estas 

referências aparecem agora no texto acordado, como resultado das negociações 

interinstitucionais.  

 

V. Determinação da base jurídica adequada  

 

A análise precedente da finalidade e do conteúdo da proposta parece demonstrar que a luta 

contra o terrorismo através da harmonização do direito penal é claramente uma componente 

preponderante do ato e que, por conseguinte, o recurso ao artigo 83.º, n.º 1, do TFUE como 

base jurídica é plenamente justificado.  

 

Importa, por isso, avaliar se a finalidade e o conteúdo das disposições relativas à proteção, 

apoio e direitos das vítimas do terrorismo (artigos 24.º a 26.º da proposta) constituem partes 

equivalentes ou são também componentes preponderantes do ato, de modo a exigir a inclusão 

do artigo 82.º, n.º 2, alínea c), do TFUE como base jurídica da proposta, ou, pelo contrário, se 

podem ser consideradas apenas acessórias, o que justificaria a supressão deste artigo da base 

jurídica.  

 

Neste contexto, é de assinalar que a análise comparativa dos artigos 24.º e 26.º do texto 

acordado e da Diretiva 2012/29/UE mostra que o texto se baseia, em grande medida, nas 

disposições e mecanismos existentes, sem introduzir alterações substanciais ao quadro 

jurídico em vigor. Principalmente, contribui para tornar mais visíveis as necessidades 

específicas das vítimas do terrorismo.  

                                                 
1 Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que estabelece normas 

mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e que substitui a Decisão-

Quadro 2001/220/JAI do Conselho (JO L 315 de 14.11.2012, p. 57). 
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De um total de 31 artigos, apenas três abordam os direitos das vítimas e cada uma destas 

disposições, e respetivos considerandos, salientam que tratam de necessidades específicas, 

nomeadamente das necessidades das vítimas das infrações penais que são definidas nas partes 

principais do texto. Essas necessidades são, em todo o caso, abordadas com base no quadro 

jurídico existente e com os mecanismos já estabelecidos pela Diretiva 2012/29/UE.  

 

Na verdade, a Diretiva 2012/29/UE surge como sendo o ato legislativo que estabelece o 

quadro jurídico geral para a proteção, o apoio e os direitos das vítimas do terrorismo. A 

Diretiva 2012/29/UE baseia-se no artigo 82.º, n.o 2, do TFUE. As disposições previstas nos 

artigos 24.º a 26.º da proposta pretendem completar este quadro jurídico. Em conformidade 

com o artigo 24.o, n.o 7, do texto acordado, a «diretiva é aplicável em complemento e sem 

prejuízo das medidas previstas na Diretiva 2012/29/UE». 

 

Uma análise pormenorizada das disposições e dos respetivos considerandos confirma esta 

afirmação. A proposta não altera a definição de «vítima», estabelecida no artigo 2.º da 

Diretiva 2012/29/UE. O artigo 24.º, n.o 1, reitera o princípio já enunciado no considerando 40 

da Diretiva 2012/29/UE (repressão de infrações penais «ex officio»). O n.o 2 refere-se a 

serviços de apoio, já criados em conformidade com a Diretiva 2012/29/UE, e clarifica que o 

apoio especializado pode ser prestado por «instituições existentes». As disposições do artigo 

24.º, n.os 3 e 4, baseiam-se, em grande medida, no capítulo 2 da Diretiva 2012/29/UE, 

intitulado «Prestação de informações e apoio». Ademais, o n.o 4 reflete o artigo 26.º da 

Diretiva 2012/29/UE relativo à cooperação e coordenação dos serviços. O artigo 24.º, n.o 5, 

incide sobre os cuidados médicos para as vítimas de atentados terroristas, realçando que estes 

serviços devem ser prestados «em conformidade com os seus sistemas nacionais de saúde». O 

considerando 38 e o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2012/29/UE já abordavam a 

questão do acesso das vítimas a cuidados de saúde. O artigo 24.º, n.o 6, refere-se à assistência 

jurídica à qual as vítimas devem ter acesso «em conformidade com o artigo 13.º da Diretiva 

2012/29/UE». O artigo 25.º diz respeito a medidas de proteção das vítimas do terrorismo, que 

devem ser disponibilizadas «em conformidade com a Diretiva 2012/29/UE». O artigo 26.º 

aborda os direitos das vítimas do terrorismo residentes noutro Estado-Membro. O artigo 17.º 

da Diretiva 2012/29/UE também tem a epígrafe «Direitos das vítimas residentes noutro 

Estado-Membro» e contém disposições similares. 

 

O ato prevê várias outras disposições, tais como os instrumentos de investigação e o confisco 

de bens, o intercâmbio de informações, as medidas relativas aos conteúdos em linha, bem 

como o apoio e a proteção das vítimas. Contudo, estas disposições parecem não prosseguir 

um objetivo autónomo e sui generis. Parecem antes reforçar e apoiar a componente 

preponderante, a fim de dar uma resposta abrangente à violação grave dos valores que o 

terrorismo representa. 

 

Assim, mesmo que fosse possível, em princípio, aditar o artigo 82.º, n.º 2, alínea c), do TFUE 

à base jurídica da proposta em questão, à luz da avaliação da finalidade e do conteúdo da 

proposta, na sua versão atual, esta disposição não diz respeito a qualquer objetivo ou 

componente equivalente ou preponderante. Da avaliação também se conclui que as 

disposições do texto acordado relativas aos direitos das vítimas não devem ser classificadas 

como prosseguindo um objetivo distinto e autónomo, nem como secundárias em relação ao 

objetivo principal. Por conseguinte, os critérios definidos pela jurisprudência do Tribunal de 

Justiça para o caso excecional, em que um ato pode fundar-se em diferentes bases jurídicas 

correspondentes, não parecem ser necessariamente cumpridos. 
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É, pois, recomendável considerar as disposições sobre os direitos das vítimas como possíveis 

prestações acessórias da componente preponderante do ato, que é a de garantir um elevado 

nível de segurança, através da harmonização do direito penal substantivo, e que, por 

conseguinte, a inclusão do artigo 82.º, n.º 2, alínea c), do TFUE, como base jurídica da 

proposta é possivelmente desnecessária e a sua supressão justificada.  

 

 

VI. Conclusões e recomendações 

 

À luz da análise precedente, conclui-se que o artigo 83.o, n.o 1, do TFUE constitui a base 

jurídica correta para a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho relativa 

à luta contra o terrorismo, uma vez que a luta contra o terrorismo através da harmonização do 

direito penal é claramente a componente preponderante do ato. 

 

Na sua reunião de 31 de janeiro de 2017, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 18 

votos a favor, 2 contra e 2 abstenções1, que a supressão do artigo 82.o, n.º 2, alínea c), do 

TFUE da base jurídica da proposta seria possível, uma vez que, à luz da avaliação da 

finalidade e do conteúdo da proposta, na sua versão atual, esta disposição não diz respeito a 

qualquer objetivo ou componente equivalente ou preponderante.  

 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

                                                 
1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (vice-presidente), Jean-Marie Cavada (relator), Mady Delvaux(vice-presidente), Max Andersson, 

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini 

Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, 

Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 


