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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato). 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de decisão do Conselho que autoriza a Áustria e Malta a aderir, no 

interesse da União Europeia, à Convenção da Haia, de 15 de novembro de 1965, relativa 

à Citação e à Notificação no Estrangeiro dos Atos Judiciais e Extrajudiciais em Matérias 

civil e Comercial 

(COM(2013)0338 – C8-0000/2014 – 2013/0177(NLE)) 

(Aprovação) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2013)0338), 

– Tendo em conta a Convenção da Haia, de 15 de novembro de 1965, relativa à citação e 

à notificação no estrangeiro dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e 

comercial, 

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 

artigo 81.º, n.º 2, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), v), do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (C8-0000/2014), 

– Tendo em conta o parecer do Tribunal de Justiça de 14 de outubro de 2014, 

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.º 1, primeiro e terceiro parágrafos, e n.º 2, e o 

artigo 108.º, n.º 7, do seu Regimento, 

– Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A8-0000/2014), 

1. Aprova a autorização de adesão da Áustria e de Malta à Convenção; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como à Secretaria 

Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. 
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A Convenção da Haia de 15 de novembro de 1965 estabelece um sistema pelo qual os 

documentos podem ser entregues noutro Estado signatário. Refira-se que a Convenção apenas 

se aplica à notificação transfronteiras de documentos com destino a ou proveniente de países 

terceiros - para notificações transfronteiras dentro da União Europeia, é aplicável o 

Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro 

de 2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil 

e comercial nos Estados-Membros. 

Dos 28 Estados-Membros, 26 já aplicam esta Convenção. A Áustria e Malta, os dois 

Estados-Membros que ainda não a aplicam, manifestaram a sua vontade em aderir. 

A Convenção não permite a adesão de organizações internacionais. Ao mesmo tempo, na 

sequência da adoção da legislação da UE sobre a notificação transfronteiras de documentos, a 

UE adquiriu competência externa exclusiva nesta matéria, em conformidade com o artigo 3.º, 

n.º 2, do TFUE. Esta abordagem foi confirmada pelo parecer 1/13 do Tribunal de Justiça. 

Isto significa que a União deve autorizar os Estados-Membros em questão a agirem em seu 

nome, a fim de aderirem à Convenção. 

Malta já apresentou o seu instrumento de adesão, mas emitiu uma declaração nos termos da 

qual a sua adesão não será efetiva enquanto a presente decisão não for adotada. A Áustria 

aguarda a presente decisão a fim de efetuar as formalidades de adesão. 

Uma vez que a Convenção de Haia de 15 de novembro de 1965 demonstrou a sua utilidade no 

domínio da notificação transfronteiras de documentos, e é do interesse tanto da União no seu 

conjunto como dos dois Estados-Membros em causa dispor de um único regime para a citação 

ou notificação de documentos na relações transfronteiriças com os países terceiros, propõe-se 

que o Parlamento dê o seu parecer favorável à proposta de decisão que permite a adesão da 

Áustria e de Malta a essa Convenção. 

 


