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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.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
normas harmonizadas aplicáveis à designação de representantes legais para efeitos de 
recolha de provas em processo penal
(COM(2018)0226 –C8-0154/2018 – 2018/0107(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2018)0226),

– Tendo em conta o artigo 294.°, n.º 2, e os artigos 53.° e 62.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0154/2018),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0000/2019),

1. Rejeita a proposta da Comissão;

2. Convida a Comissão a retirar a sua proposta;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão propôs dois instrumentos, uma proposta de regulamento relativo às ordens 
europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal 
(2018/0108(COD)) e uma proposta de diretiva que estabelece normas harmonizadas 
aplicáveis à designação de representantes legais para efeitos de recolha de provas em processo 
penal (2018/0107(COD)). 

No entanto, existe uma discrepância entre os dois instrumentos. A diretiva proposta vincularia 
todos os Estados-Membros da UE a introduzir um representante legal, mesmo os que não 
participam nos instrumentos jurídicos adotados no âmbito do título V, capítulo 4, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia. Além disso, a proposta da Comissão parece não 
apenas introduzir a figura do representante legal para o funcionamento do regulamento 
proposto, como também eventualmente utilizá-la para outros instrumentos futuros. A este 
respeito, a diretiva proposta ultrapassa o seu objetivo e suscita problemas graves 
relativamente à respetiva base jurídica, nomeadamente os artigos 53.º e 62.º do TFUE. Como 
tal, apenas os Estados-Membros que participam na proposta de regulamento devem ficar 
sujeitos à obrigação de designar representantes legais. 

Por conseguinte, o conteúdo pertinente da proposta de diretiva foi diretamente integrado na 
proposta de regulamento, enquanto medida de acompanhamento dos instrumentos de 
reconhecimento mútuo nos termos do artigo 82.º do TFUE.


