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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

Tratado de Lisboa: um desafio interinstitucional na área da liberdade, segurança e justiça

1. É entendimento comum que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia (Carta dos Direitos Fundamentais) criará
condições para que a União Europeia se torne "(…) um espaço de liberdade, segurança e 
justiça (ELSJ) no respeito dos direitos fundamentais e dos diferentes sistemas e tradições 
jurídicos dos Estados-Membros" (artigo 67.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE)). Liberto da vinculação a objectivos específicos prevista no Tratado de 
Maastricht, o ELSJ transformar-se-á num elemento axial no plano das futuras relações 
entre os Estados-Membros e a UE. Acresce que, nesta área comparativamente recente que 
envolve o núcleo fundamental das ordens constitucionais nacionais, todos os 
intervenientes aos níveis nacional e europeu têm um particular interesse em manter um 
diálogo comum.

2. Nessa perspectiva, e para que o Parlamento possa estar preparado para o novo quadro 
desde a primeira hora da sua vigência, afigura-se da maior importância que as instituições 
da UE negoceiem um acordo interinstitucional que abranja:

a) uma nova visão e os principais objectivos a prosseguir pela UE após 2009;
b) novos métodos de cooperação que contemplem o envolvimento dos parlamentos 

nacionais nestas políticas;
c) as medidas a adoptar com vista a tornar o processo de transição um êxito para as 

instituições e os cidadãos europeus.

Tendo em conta a estratégia interinstitucional, cada instituição deve depois adaptar a sua 
própria orgânica interna e os seus métodos na medida do necessário.

Uma nova visão e os principais objectivos a prosseguir pela UE após 2009

3. O Conselho Europeu está incumbido de definir o futuro do ELSJ até ao fim de 2009. Os 
Estados-Membros estão, eles próprios, a preparar-se para o efeito, debatendo no âmbito do 
“Grupo do Futuro” (Grupo de Trabalho de Alto Nível sobre o Futuro da Política Europeia 
de Assuntos Internos) os possíveis contornos do próximo programa plurianual. A 
Comissão está também a preparar um relatório alargado para a Primavera de 2009, que 
poderá servir de base às subsequentes deliberações do Parlamento e do Conselho.

Tendo em conta este calendário, o Parlamento poderá elaborar igualmente um relatório de 
avaliação próprio antes da Primavera de 2009.

Com base nos contributos dos Estados-Membros (relatório do Grupo do Futuro) e da 
Comissão e nas suas próprias recomendações, o Parlamento que emanar das eleições de 
Junho de 2009 poderá negociar um programa legislativo para o ELSJ com a nova 
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Comissão e com o Conselho Europeu.

4. O futuro programa legislativo do ELSJ deverá promover medidas no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em matéria civil e penal tendo em conta o princípio do 
reconhecimento mútuo das decisões judiciais, incluído no novo Tratado, facilitando desse 
modo a cooperação transfronteiras entre os Estados-Membros e abrindo caminho a uma 
futura legislação europeia em matéria penal;

5. No quadro desta abordagem, seria sobremaneira bem-vinda a eventual adopção pela 
Comissão de uma estratégia tendente a:

a) reforçar a relação entre as normas dos Tratados que constituem a base jurídica de 
políticas específicas (como sejam as de prevenção da discriminação, protecção de 
requerentes de asilo, promoção da transparência, protecção de dados, defesa dos direitos 
das minorias e defesa dos direitos das vítimas e dos suspeitos) e os correspondentes 
artigos da Carta dos Direitos Fundamentais. A adopção de uma Carta dos Direitos 
Fundamentais dotada de força vinculativa permitirá levar a cabo uma revisão desse 
acervo, à luz do dever primacial das instituições da UE de protegerem os direitos 
fundamentais. Tal evolução é ilustrada pela questão da protecção de dados, que passará a 
constituir um direito fundamental autónomo;

b) estabelecer relações de carácter permanente e mais profundo entre, por um lado, 
os legisladores europeus e nacionais e, por outro lado, os juízes europeus e nacionais 
nas matérias sujeitas a um regime de competência partilhada com os Estados-Membros.

6. Conforme o Parlamento advogou já,1 a Comissão e os Estados-Membros devem verificar 
a coerência de futuras propostas legislativas não apenas com a Carta dos Direitos 
Fundamentais, mas também com todos os instrumentos europeus e internacionais relativos 
a direitos fundamentais de que os Estados-Membros são partes. A Carta dos Direitos 
Fundamentais, a sua força vinculativa e a respectiva adequação, bem como a adesão 
da União à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (CEDH), melhorarão a situação em matéria de respeito dos 
direitos fundamentais neste campo. A introdução do processo legislativo ordinário 
imprimirá igualmente um novo alento ao processo legislativo.

7. O programa plurianual para o ELSJ deve continuar a ser objecto de um debate anual que 
incida sobre as questões da protecção dos direitos fundamentais na União Europeia, da 
aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais e do respeito pelos Estados-Membros dos 
valores e princípios consignados no novo artigo 6.º do Tratado da União Europeia (TUE)2. 
A sua elaboração deve ter por base os relatórios do Conselho, da Comissão e da Agência 
da União Europeia para os Direitos Fundamentais (ADF). O Parlamento partilha o ponto 
de vista das três futuras Presidências do Conselho3 (França, República Checa e Suécia), 

                                               
1 Ver Resolução do Parlamento de 15 de Março de 2007 sobre o respeito da Carta dos Direitos Fundamentais nas 
propostas legislativas da Comissão: metodologia para um controlo sistemático e rigoroso (JO C 301 E de
13.12.2007, p. 229).
2 É de frisar que, de acordo com o regime vigente, a maioria das políticas relacionadas com o ELSJ e o "sistema 
de alerta" referido no artigo 7.º do TUE é da competência da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos.
3 Projecto de Programa do Conselho para 18 meses, Documento do Conselho n.º 10093/08.
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segundo o qual se procederá "até 31 de Dezembro de 2009 a uma eventual revisão do 
mandato da Agência dos Direitos Fundamentais", proporcionando essa revisão uma 
oportunidade de aprofundar a cooperação com o Conselho da Europa, o seu Secretário-
Geral, o seu Comissário para os Direitos do Homem e as comissões competentes da 
Assembleia Parlamentar.

Novos métodos de cooperação que contemplem o envolvimento dos parlamentos nacionais 
nas políticas do ELSJ

8. O principal problema que o Parlamento deverá enfrentar no exercício de competências 
legislativas partilhadas com o Conselho em questões de cooperação policial e judiciária 
em matéria penal será o do acesso à informação relevante nos Estados-Membros. Por mor 
da grande sensibilidade de que se revestem as questões abordadas no âmbito das políticas 
ligadas ao ELSJ, urge implementar nas instituições da UE, com a máxima celeridade 
possível, as novas disposições do Tratado em matéria de transparência, e permitir o 
controlo parlamentar de informação confidencial como a tratada pela Europol, pelo 
Centro de Situação Comum da UE (SitCen) e pelo futuro Comité Permanente de 
Segurança Interna do Conselho (COSI) (artigo 71.º do TFUE). O novo artigo 15.º do 
TFUE, que alarga o âmbito do actual direito de acesso aos documentos do Parlamento 
Europeu, da Comissão e do Conselho a todas as instituições e agências da UE (artigo 255 
do Tratado CE) melhorará o mecanismo de prestação de contas por parte das instituições 
da UE, designadamente nestas áreas.

9. Na mesma perspectiva de responsabilidade democrática, é essencial, no interesse do 
Parlamento:

a) associar de forma permanente os parlamentos nacionais aos processos de definição das 
estratégias gerais atinentes ao ELSJ, de adopção de medidas legislativas e de avaliação do 
respectivo impacto a nível nacional1;
b) dispor da posição formal da Comissão2 relativamente às iniciativas dos 
Estados-Membros, nomeadamente no que toca ao possível impacto das novas normas 
propostas sobre a protecção dos direitos fundamentais e a preservação da ordem jurídica 
europeia propostas;
c) envolver a sociedade civil, levando em conta os preceitos do Tratado de Lisboa 
referentes ao direito de iniciativa dos cidadãos, informando-os acerca dessa nova figura 
jurídica e assegurando que o regulamento de implementação da "Iniciativa de Cidadania" a 
adoptar preveja fórmulas claras, simples e acessíveis para o respectivo exercício;
d) associar redes da sociedade civil aptas a interagir com as instituições europeias e 
nacionais em matérias atinentes ao ELSJ (ver as redes ligadas à ADF, o Fórum Europeu de 
Justiça Penal, etc.).

10. Questão de carácter mais genérico é a de como hão-de ser implementadas, no que às 
políticas ligadas ao ELSJ diz respeito, as novas disposições do Tratado referentes às 
competências delegadas e de execução (artigos 290.º e 291.º, TFUE). Um princípio geral a 
seguir seria o da obrigatoriedade de aplicação do regime de delegação de poderes que 
atribui ao Parlamento o poder de revogar a decisão, quando estejam em causa medidas 

                                               
1 Ver em particular o artigo 70.º do TFUE.
2 Tal já sucede por vezes, de acordo com uma prática instituída pelo Comissário Vitorino na anterior legislatura.
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eventualmente susceptíveis de afectar o âmbito da protecção dos direitos fundamentais.

11. Cumpre também frisar que o Parlamento passa doravante a ser associado à negociação 
e adopção de acordos internacionais com implicações em matéria de direitos 
fundamentais, como por exemplo a transmissão de dados pessoais a países terceiros. Por 
consequência, as comissões competentes devem igualmente estabelecer laços sólidos com 
as suas homólogas do Conselho da Europa, as agências da ONU e os parlamentos dos 
países terceiros envolvidos.

O tratamento a dar às propostas legislativas pendentes na fase de transição

12. No período de transição, o Parlamento confrontar-se-á com diversas alterações formais e 
substanciais da legislação pendente. Para a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, o Parlamento deve insistir na conclusão de um acordo 
interinstitucional, que, sobre as propostas legislativas do terceiro pilar pendentes, preveja 
a equiparação do processo de consulta à primeira leitura do processo de co-decisão, com 
vista a permitir um escrutínio judicial pleno.

Assim, todas as propostas do terceiro pilar cujo impacto em sede de direitos e liberdades 
fundamentais seja reduzido poderão ser adoptadas sem delongas, designadamente as 
decisões-quadro relativas à execução de decisões proferidas na ausência do arguido, a 
decisão que reforça a Eurojust e a decisão relativa à Rede Judiciária Europeia. Todos esses 
processos são importantes para o aperfeiçoamento da cooperação judiciária.

13. Outra preocupação do Parlamento será acordar com o Conselho o diferimento, para depois 
de 1 de Janeiro de 2009, das medidas que ficarão sujeitas ao regime de co-decisão e que 
o Parlamento reputa politicamente desapropriadas na sua formulação presente. Um 
caso paradigmático é o da proposta de decisão-quadro do Conselho relativa à utilização 
dos Registos de Identificação dos Passageiros (Passenger Name Record - PNR) para 
efeitos de aplicação da lei.

14. Outra proposta legislativa pendente sensível afectada pela alteração do processo aplicável 
é a decisão-quadro do Conselho relativa à protecção dos dados pessoais tratados no 
âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal. A referida proposta não 
integra de forma cabal a lacuna jurídica a que a abolição do terceiro pilar dará origem. 
Uma solução possível, em dois passos, seria adoptar a actual proposta do terceiro pilar, 
sob condição de a mesma ser complementada ulteriormente por um novo texto logo após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

15. No domínio da migração legal há igualmente dois processos pendentes, relativos, um, às
condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de 
emprego altamente qualificado ("cartão azul") e, o outro, a um procedimento de pedido 
único de concessão de uma autorização única para os nacionais de países terceiros 
residirem e trabalharem no território de um Estado-Membro e a um conjunto comum de 
direitos para os trabalhadores de países terceiros que residem legalmente num 
Estado-Membro. Caso as ditas propostas não sejam adoptadas antes da entrada em vigor 
do Tratado de Lisboa, os processos em causa terão de recomeçar do início.

16. Algumas propostas legislativas encontram-se pendentes há anos devido à impossibilidade 
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de se alcançar uma decisão unânime, por exemplo a proposta de decisão-quadro do 
Conselho relativa a certos direitos processuais no âmbito dos processos penais na União 
Europeia, sem se terem tornado obsoletas por isso. Elas são hoje mais necessárias e 
urgentes do que nunca, e o processo legislativo ordinário proporcionará uma via para a 
superação desses impasses.

17. Encontra-se também pendente uma proposta aprovada pelo Parlamento tendente a 
converter a base jurídica da Europol (actualmente, uma convenção) numa decisão do 
terceiro pilar, que permitiria o respectivo financiamento pelo orçamento comunitário. Se a 
mesma não for adoptada antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento 
deve reabrir o processo com vista a transformar a Europol num organismo comunitário de 
pleno direito.

18. Sempre que os Estados-Membros utilizem o travão de emergência previsto no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia em matéria penal (n.° 3 do artigo 82.° e n.° 3 
do artigo 83.°), o presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos
Internos deve dirigir ao Conselho Europeu uma mensagem escrita dando conta do ponto 
da situação dos seus debates.

19. Aparentemente, após 1 de Janeiro de 2009, as iniciativas a tomar pela Comissão que se 
revestem de maior urgência serão as que se prendem com:

a) a obrigação da UE de ratificar a CEDH;

b) a obrigação da UE de ratificar os tratados internacionais já negociados, mas ainda não 
celebrados, nos termos do artigo 24.º do Tratado UE na sua actual redacção;

c) as obrigações impostas pelo Tribunal de Justiça (ver o caso do regulamento que institui 
certas medidas restritivas específicas contra determinadas pessoas – "listas negras");

d) a criação do cargo de Procurador Europeu, com o objectivo de aperfeiçoar a Eurojust.

De acordo com a mesma perspectiva, a Comissão deve tomar a iniciativa de integrar os 
actuais instrumentos legislativos do terceiro pilar com implicações em matéria de direitos 
fundamentais no pilar comunitário (por exemplo, a Europol). A alteração da respectiva 
base jurídica assegurará também a jurisdição do Tribunal de Justiça antes do termo do 
prazo de 5 anos (ver artigo 10.º do Protocolo relativo às disposições transitórias).

20. O Parlamento acolhe favoravelmente a afirmação do Trio de Presidências, segundo a qual 
as "medidas coercivas deverão ser acompanhadas das correspondentes regras para reforçar 
os direitos da pessoa, seja esta suspeita, vítima ou testemunha. O eventual 
desenvolvimento dos direitos das vítimas será examinado com base na avaliação da 
Comissão a respeito da aplicação da decisão-quadro sobre o estatuto das vítimas no 
processo penal. Depois de entrar em vigor o Tratado de Lisboa, espera-se que seja 
apresentada pela Comissão ou por Estados-Membros uma proposta de instrumento 
legislativo em matéria de direitos processuais no processo penal".
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