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Alteração 1
Aloyzas Sakalas

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o direito comunitário 
não deve ser encarado como uma área 
reservada a um círculo restrito de 
especialistas, e que as oportunidades de 
formação neste campo não devem 
contemplar apenas os juízes de tribunais 
superiores,

C. Considerando que o direito comunitário 
não deve ser encarado como uma área 
reservada a um círculo restrito de 
especialistas, e que as oportunidades de 
formação neste campo têm de ser 
oferecidas num estrito regime de 
rotatividade e não devem contemplar 
apenas os juízes de tribunais superiores,

Or. en

Alteração 2
Gabriele Stauner

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que nada na presente 
resolução deve ser visto como uma 
tentativa de beliscar a independência dos 
juízes, de acordo com a Recomendação n.º 
R(94)12 do Comité de Ministros do 
Conselho da Europa e com a Carta 
Europeia sobre o estatuto dos juízes, de 
1998,

H. Considerando que nada na presente 
resolução deve ser visto como uma 
tentativa de beliscar a independência dos 
juízes, de acordo com a Recomendação n.º 
R(94)12 do Comité de Ministros do 
Conselho da Europa, a Carta Europeia 
sobre o estatuto dos juízes, de 1998, e as 
ordens jurídicas internas,

Or. de
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Alteração 3
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Faz notar que o direito comunitário não 
passa de letra morta, se não for 
devidamente aplicado nos 
Estados-Membros, incluindo pelos juízes 
nacionais, que são, por via disso, a pedra 
angular do sistema judicial da União 
Europeia;

1. Faz notar que a Comunidade Europeia 
é uma comunidade de direito1, que 
assenta no princípio da separação de 
poderes e no princípio do equilíbrio 
necessário entre o exercício das funções 
institucionais de natureza administrativa, 
por um lado, e jurisdicionais, por outro; 
considera, por isso, que os juízes 
nacionais desempenham um papel 
fundamental e imprescindível na criação 
de uma ordem jurídica única europeia, 
tendo também em conta as recentes 
decisões do legislador comunitário2 no 
sentido de um maior envolvimento e de 
uma maior responsabilização dos juízes 
nacionais na aplicação do direito 
comunitário;

Or. it

Alteração 4
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a língua é o principal 
utensílio dos agentes da justiça; considera 
que o actual nível de formação em línguas 

3. Considera que o conhecimento do 
direito comunitário é o principal utensílio 
dos agentes da justiça; considera, não 

                                               
1 Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 23.4.1986, processo 294/83, Parti écologiste 
"Les Verts" contra o Parlamento Europeu, Col. 1986, p. 1339 e sgs., ponto 23.
2 Cf. Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo à execução das regras de 
concorrência estabelecidas nos artigos 81.° e 82.° do Tratado, JO L 1 de 4.1.2003, pág. 1.
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estrangeiras dos juízes nacionais limita 
não apenas as possibilidades de
cooperação judiciária por meio de 
instrumentos específicos, mas também o 
desenvolvimento de laços de confiança 
recíproca, a adequada utilização da 
doutrina do acte clair, e a participação 
em programas de intercâmbio; exorta 
todos os intervenientes no sector da 
formação judiciária a dedicarem uma 
atenção específica à questão da formação 
dos juízes em línguas estrangeiras;

obstante, que um bom conhecimento de 
línguas estrangeiras é, no mínimo, 
necessário para pôr em prática uma 
cooperação judiciária plena e consciente 
entre as diversas ordens jurídicas 
nacionais e o próprio Tribunal de Justiça;
exorta, por este motivo, todos os 
intervenientes no sector da formação 
judiciária a dedicarem uma atenção 
específica à questão da formação dos juízes 
em línguas estrangeiras;

Or. it

Alteração 5
Aloyzas Sakalas

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Considera que é do interesse público 
desenvolver as competências linguísticas 
dos membros do poder judicial dos 
Estados-Membros; assim, insta os 
Estados-Membros a assegurar que a 
formação neste campo seja gratuita e de 
fácil acesso;

5. Considera que é do interesse público 
desenvolver as competências linguísticas 
dos membros do poder judicial dos 
Estados-Membros; assim, insta os 
Estados-Membros a assegurar que a 
formação neste campo seja gratuita e de 
fácil acesso e que os juízes tenham a 
possibilidade de aprender a língua em 
causa no estrangeiro;

Or. en

Alteração 6
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 7
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Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que, em matéria de direito 
comunitário, muitos juízes não têm ao seu 
dispor informação completa e actualizada, 
conveniente e devidamente sistematizada, e 
que este ramo do direito se encontra por 
vezes mal representado nos jornais 
oficiais, colectâneas de legislação, obras de 
interpretação, publicações periódicas e 
manuais de âmbito interno; insta os 
Estados-Membros a renovar os esforços 
empreendidos nesta área;

7. Salienta que, em matéria de direito 
comunitário, muitos juízes nacionais não 
têm ao seu dispor informação completa e 
actualizada, conveniente e devidamente 
sistematizada, e que este ramo do direito 
não se encontra por vezes publicado de 
forma clara e acessível nos jornais oficiais, 
nem adequadamente representado nas 
colectâneas de legislação, obras de 
interpretação, publicações periódicas e 
manuais de âmbito interno; insta os 
Estados-Membros a renovar os esforços 
empreendidos nesta área;

Or. it

Alteração 7
Aloyzas Sakalas

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que, em matéria de direito 
comunitário, muitos juízes não têm ao seu 
dispor informação completa e actualizada, 
conveniente e devidamente sistematizada, e 
que este ramo do direito se encontra por 
vezes mal representado nos jornais oficiais, 
colectâneas de legislação, obras de 
interpretação, publicações periódicas e 
manuais de âmbito interno; insta os 
Estados-Membros a renovar os esforços 
empreendidos nesta área;

7. Salienta que, em matéria de direito 
comunitário, muitos juízes nacionais não 
têm ao seu dispor informação completa e 
actualizada, conveniente e devidamente 
sistematizada, e que este ramo do direito se 
encontra por vezes mal representado nos 
jornais oficiais, colectâneas de legislação, 
obras de interpretação, publicações 
periódicas e manuais de âmbito interno; 
insta os Estados-Membros a melhorar 
urgentemente a qualidade da tradução 
para a língua materna das informações 
sobre o direito comunitário;

Or. en
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Alteração 8
Gabriele Stauner

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. É de opinião que a construção de um 
verdadeiro espaço judicial europeu, em que 
possa desenvolver-se uma cooperação 
judiciária eficaz, exige não apenas 
conhecimento do direito europeu, mas 
também um conhecimento recíproco dos 
sistemas jurídicos dos outros 
Estados-Membros; destaca as disparidades 
que se verificam no plano do tratamento do 
direito estrangeiro no interior do território 
da União Europeia e considera que esta 
importante questão deve ser abordada no 
futuro; regista, a este propósito, o estudo 
horizontal a publicar proximamente pela 
Comissão sobre o tratamento dado ao 
direito estrangeiro no domínio do direito 
civil e comercial, e os estudos em curso no 
quadro da Conferência da Haia sobre 
Direito Internacional Privado;

8. É de opinião que a construção de um 
verdadeiro espaço judicial europeu, em que 
possa desenvolver-se uma cooperação 
judiciária eficaz, exige não apenas 
conhecimento do direito europeu, mas 
também um conhecimento recíproco dos 
princípios fundamentais dos sistemas 
jurídicos dos outros Estados Membros; 
destaca as disparidades que se verificam no 
plano do tratamento do direito estrangeiro 
no interior do território da União Europeia 
e considera que esta importante questão 
deve ser abordada no futuro; regista, a este 
propósito, o estudo horizontal a publicar 
proximamente pela Comissão sobre o 
tratamento dado ao direito estrangeiro no 
domínio do direito civil e comercial, e os 
estudos em curso no quadro da 
Conferência da Haia sobre Direito 
Internacional Privado;

Or. de

Alteração 9
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Saúda a determinação da Comissão de 
publicar sumários dos actos jurídicos 
comunitários para informação dos cidadãos
e considera que os referidos sumários, de 
natureza informal, terão igualmente o 
condão de auxiliar os operadores do 

12. Saúda a determinação da Comissão de 
publicar sumários dos actos jurídicos 
comunitários para informação dos 
cidadãos;
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direito a aceder de modo mais célere a 
informação relevante;

Or. it

Alteração 10
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 14 – travessão 1

Proposta de resolução Alteração

– seja tornada obrigatória, 
designadamente no quadro dos exames de 
acesso à função judicial,

– seja integrada na formação e nos 
exames de acesso à função judicial,

Or. es

Alteração 11
Gabriele Stauner

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Dá o seu apoio ao desenvolvimento de 
componentes comuns de programas e 
métodos de formação nos diferentes 
Estados-Membros no domínio da justiça 
cível, para lá das iniciativas já existentes 
no campo da justiça penal;

Suprimido

Or. de

Alteração 12
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-A. Convida a Comissão a levar a cabo 
uma avaliação rigorosa dos resultados 
destes programas-quadro, tendo em conta 
o presente relatório, e a formular novas 
propostas para o desenvolvimento e a 
diversificação de medidas destinadas a 
promover a formação profissional dos 
juízes;

Or. ro

Alteração 13
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Constata que a aplicação do direito 
comunitário pelos juízes nacionais coloca 
bastante maiores dificuldades aos 
Estados-Membros que aderiram à União 
Europeia em Maio de 2004 ou depois 
dessa data e que é, por isso, necessário 
reforçar as medidas destinadas a 
promover a formação profissional dos 
juízes nesses Estados-Membros;

Or. ro

Alteração 14
Gabriele Stauner

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera, porém, que é altura de se 19. Considera necessário reforçar a 
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encontrar uma solução institucional de 
carácter pragmático para a questão da 
formação judiciária a nível da UE que tire 
o máximo partido das estruturas 
existentes, evitando a duplicação escusada 
de programas; como tal, reclama a 
criação de uma Academia Judiciária 
Europeia composta pela Rede Europeia 
de Formação Judiciária, a quem caberia 
definir as prioridades em matéria de 
formação, e pela Academia Europeia de 
Direito, que funcionaria como seu braço 
operacional, levando à prática essas 
prioridades; reclama que nesta solução 
institucional seja tido em conta o 
relevante capital de experiência que a 
gestão da Academia Europeia de Polícia 
permitiu acumular; 

Academia Europeia de Direito para que 
possa desempenhar melhor as suas 
futuras funções em matéria de formação 
inicial e contínua dos juízes nacionais;

Or. de

Alteração 15
Jean-Paul Gauzès

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera, porém, que é altura de se 
encontrar uma solução institucional de 
carácter pragmático para a questão da 
formação judiciária a nível da UE que tire 
o máximo partido das estruturas existentes, 
evitando a duplicação escusada de 
programas; como tal, reclama a criação de 
uma Academia Judiciária Europeia 
composta pela Rede Europeia de 
Formação Judiciária, a quem caberia 
definir as prioridades em matéria de 
formação, e pela Academia Europeia de 
Direito, que funcionaria como seu braço 
operacional, levando à prática essas 
prioridades; reclama que nesta solução 

19. Considera, porém, que é altura de se 
encontrar uma solução institucional de 
carácter pragmático para a questão da 
formação judiciária dos magistrados e dos 
funcionários da justiça a nível da UE que 
tire o máximo partido das estruturas 
existentes, evitando a duplicação escusada 
de programas; como tal, reclama a criação 
de uma Academia Judiciária Europeia cuja 
composição contemplaria plenamente 
todos os actores que intervêm neste 
domínio; reclama que nesta solução 
institucional seja tido em conta o relevante 
capital de experiência que a gestão da 
Academia Europeia de Polícia permitiu 
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institucional seja tido em conta o relevante 
capital de experiência que a gestão da 
Academia Europeia de Polícia permitiu 
acumular;

acumular;

Or. fr

Alteração 16
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera, porém, que é altura de se 
encontrar uma solução institucional de 
carácter pragmático para a questão da 
formação judiciária a nível da UE que tire 
o máximo partido das estruturas existentes, 
evitando a duplicação escusada de 
programas; como tal, reclama a criação de 
uma Academia Judiciária Europeia 
composta pela Rede Europeia de Formação 
Judiciária, a quem caberia definir as 
prioridades em matéria de formação, e pela 
Academia Europeia de Direito, que 
funcionaria como seu braço operacional, 
levando à prática essas prioridades; 
reclama que nesta solução institucional seja 
tido em conta o relevante capital de 
experiência que a gestão da Academia 
Europeia de Polícia permitiu acumular;

19. Considera, porém, que é altura de se 
encontrar uma solução institucional de 
carácter pragmático para a questão da 
formação judiciária a nível da UE que tire 
o máximo partido das estruturas existentes, 
evitando a duplicação escusada de 
programas; como tal, reclama a criação de 
uma Academia Judiciária Europeia 
composta pela Rede Europeia de Formação 
Judiciária, que definirá as prioridades em 
matéria de formação e implementará essas 
prioridades; reclama que nesta solução 
institucional seja tido em conta o relevante 
capital de experiência que a gestão da 
Academia Europeia de Polícia permitiu 
acumular;

Or. es

Alteração 17
Gabriele Stauner

Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Considera que os juízes nacionais não 
podem adoptar uma atitude passiva em 
relação ao direito comunitário, 
limitando-se a reagir às questões 
levantadas pelas partes, como transparece 
da jurisprudência do Tribunal de Justiça 
em casos de tribunais nacionais que 
suscitam questões de direito comunitário 
por iniciativa própria1;

Suprimido

Or. de

Alteração 18
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que os juízes nacionais não 
podem adoptar uma atitude passiva em 
relação ao direito comunitário, 
limitando-se a reagir às questões 
levantadas pelas partes, como transparece
da jurisprudência do Tribunal de Justiça 
em casos de tribunais nacionais que 
suscitam questões de direito comunitário 
por iniciativa própria1;

20. Considera que os juízes nacionais já 
não devem limitar-se a decidir sobre 
excepções ou questões levantadas pelas 
partes, como decorre da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça2, mas também devem 
poder suscitar tais questões por sua 
própria iniciativa; considera, em especial, 
que deveriam ser os próprios tribunais 
constitucionais a apresentar os pedidos de 
reenvio prejudicial, podendo assim 
submeter ao Tribunal de Justiça 
igualmente questões de interpretação 
relativas às implicações das decisões do 
próprio Tribunal de Justiça nas 
Constituições dos Estados-Membros;

                                               
1 Processos C-312/93 Peterbroeck [1995] Colect. I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] Colect. I-10875 e C-168/05 
Mostaza Claro [2006] Colect. I-10421.
1 Processos C-312/93 Peterbroeck [1995] Colect. I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] Colect. I-10875 e C-168/05 
Mostaza Claro [2006] Colect. I-10421.  
2 Processos C-312/93 Peterbroeck, Van Campenhout & Cie/Stato belga, Colect. 1995, I-4599, C-473/00 
Cofidis, Colect. 2002, I-10875 e C-168/05 Mostaza Claro, Colect. 2006, I-10421.
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Or. it

Alteração 19
Gabriele Stauner

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Considera que os advogados têm um 
papel decisivo na aplicação do direito 
comunitário nos tribunais nacionais e 
apela a que a sua formação seja 
igualmente reforçada, por analogia com 
os números supra referentes aos juízes 
nacionais;

Suprimido

Or. de

Alteração 20
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Recorda, além disso, o papel 
importante que cabe, neste contexto, às 
organizações que representam os 
interesses dos indivíduos perante o poder 
judicial e lança um apelo à promoção da 
actividade destas organizações, 
inclusivamente através de apoios 
financeiros;

Or. ro
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Alteração 21
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Lamenta que, de acordo com o 
artigo 10.º do Protocolo relativo às 
disposições transitórias anexo ao Tratado 
de Lisboa, as competências do Tribunal 
de Justiça no que diz respeito aos actos no 
domínio da cooperação policial e da 
cooperação judiciária em matéria penal 
adoptados antes da entrada em vigor do 
Tratado permaneçam as mesmas que ao 
abrigo do actual Tratado UE durante um 
período transitório de cinco anos; 
congratula-se, porém, com a declaração 
adoptada pela Conferência 
Intergovernamental a respeito deste artigo 
do Protocolo e insta, por conseguinte, o 
Conselho e a Comissão a associarem-se 
ao Parlamento e a readoptarem os actos 
no domínio da cooperação policial e da 
cooperação judiciária em matéria penal 
que foram adoptados antes da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa;

Or. en

Alteração 22
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Exorta o Tribunal de Justiça a 
considerar todas as possibilidades de 
aperfeiçoamento do processo de reenvio a 
título prejudicial capazes de levar a um 
envolvimento mais estreito do juiz de 

27. Exorta o Tribunal de Justiça a 
considerar todas as possibilidades de 
aperfeiçoamento do processo de reenvio a 
título prejudicial capazes de levar a um 
envolvimento mais estreito do juiz de 
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reenvio na sua tramitação, incluindo novas 
oportunidades em matéria de aclaração 
do reenvio e a sua participação na fase 
oral do processo;

reenvio na sua tramitação, requerendo 
inclusivamente ao juiz de reenvio que 
apresente uma fundamentação 
circunstanciada na decisão de reenvio, 
podendo o Tribunal de Justiça solicitar 
que essa fundamentação seja completada 
com outras explicações e informações;

Or. it

Alteração 23
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Considera que, numa ordem jurídica 
comunitária descentralizada e madura, os 
juízes nacionais, em lugar de 
marginalizados, devem ser investidos de 
responsabilidades acrescidas e mais 
encorajados no seu papel de primeiros 
juízes incumbidos de aplicar o direito 
comunitário; por conseguinte, reclama 
que se pondere a adopção de um sistema 
de "luz verde" em que os juízes nacionais 
incluiriam as suas propostas de respostas 
às questões que remetem para o Tribunal 
de Justiça, o qual disporia então de um 
prazo determinado para aceitar a decisão 
proposta ou proferir uma decisão própria 
como o faria um tribunal de recurso;

Suprimido

Or. it

Alteração 24
Gabriele Stauner

Proposta de resolução
N.º 28
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Proposta de resolução Alteração

28. Considera que, numa ordem jurídica 
comunitária descentralizada e madura, os 
juízes nacionais, em lugar de 
marginalizados, devem ser investidos de 
responsabilidades acrescidas e mais 
encorajados no seu papel de primeiros 
juízes incumbidos de aplicar o direito 
comunitário; por conseguinte, reclama 
que se pondere a adopção de um sistema
de "luz verde" em que os juízes nacionais 
incluiriam as suas propostas de respostas 
às questões que remetem para o Tribunal 
de Justiça, o qual disporia então de um 
prazo determinado para aceitar a decisão 
proposta ou proferir uma decisão própria 
como o faria um tribunal de recurso;

Suprimido

Or. de

Alteração 25
Gabriele Stauner

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Saúda a criação de um Fórum de debate 
das políticas e práticas da UE no sector da 
justiça e insta a Comissão a assegurar, na 
medida do possível, que esse Fórum 
aplique as suas deliberações de modo 
transparente, de maneira a poder informar 
o trabalho de todas as instituições da UE 
e autoridades nacionais; regista com 
satisfação o compromisso assumido pela 
Comissão de prestar contas regulares 
desse processo tanto ao Parlamento como 
ao Conselho; saúda a intenção de 
coordenar a sua acção com os 
competentes órgãos do Conselho da 

29. Saúda a criação de um Fórum de debate 
das políticas e práticas da UE no sector da 
justiça e insta a Comissão a assegurar que 
esse Fórum aplique as suas deliberações de 
modo transparente;
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Europa, evitando duplicações das suas 
valiosas actividades;

Or. de

Alteração 26
Gabriele Stauner

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Apoia vigorosamente a insistência da 
Comissão em que os Estados-Membros 
forneçam sistematicamente tabelas de 
correspondência que explicitem a 
aplicação dada às directivas comunitárias 
nos instrumentos de regulação nacionais; 
concorda que essas tabelas proporcionam 
informação valiosa a um custo e com 
encargos mínimos; mais considera que as 
tabelas de correspondência reforçam a 
transparência da implementação do 
direito comunitário e oferecem a juízes 
nacionais e partes em juízo uma 
oportunidade razoável de verificarem por 
eles próprios se um preceito nacional 
particular tem subjacentes algumas 
disposições de direito comunitário e, em 
caso afirmativo, se a respectiva 
transposição foi feita de modo adequado;

Suprimido

Or. de

Alteração 27
Jean-Paul Gauzès

Proposta de resolução
N.º 31
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Proposta de resolução Alteração

31. Reitera a necessidade de se usar uma 
linguagem mais simples na elaboração da 
legislação comunitária, e de uma maior 
coerência terminológica no plano dos 
diferentes instrumentos jurídicos; apoia 
energicamente a utilização do Projecto de 
Direito Europeu dos Contratos como 
instrumento de melhoramento da qualidade 
da legislação, por exemplo, na área da 
política dos consumidores;

31. Reitera a necessidade de maior clareza 
na elaboração da legislação comunitária e 
de uma maior coerência terminológica no 
plano dos diferentes instrumentos 
jurídicos; apoia, designadamente, o 
projecto do quadro comum de referência 
no domínio do Direito Europeu dos 
Contratos como instrumento de 
melhoramento da qualidade da legislação;

Or. fr
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