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Alteração 40
Philip Bradbourn

Proposta de resolução legislativa
N.º 1

Proposta de resolução legislativa Alteração

1. Tendo em conta a iniciativa da 
República da Eslovénia, da República 
Francesa, da República Checa, do Reino da 
Suécia, da República Eslovaca, do Reino 
Unido e da República Federal da 
Alemanha com as alterações nela 
introduzidas,

1. Rejeita a iniciativa da República da 
Eslovénia, da República Francesa, da 
República Checa, do Reino da Suécia, da 
República Eslovaca, do Reino Unido e da 
República Federal da Alemanha,

Or. en

Justificação

A presente iniciativa seria totalmente contrária aos princípios fundamentais da justiça, 
definidos pelos Estados-Membros que aplicam um sistema de "common law". Revela-se 
desnecessária atendendo aos demais meios de cooperação judicial actualmente existentes.

Alteração 41
Ioannis Varvitsiotis

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(1-A) Cumpre reforçar a confiança mútua 
em matéria penal no interior do Espaço 
europeu de liberdade, de segurança e de 
justiça, tomando medidas ao nível 
europeu destinadas a uma melhor 
harmonização e ao reconhecimento 
mútuo das decisões judiciárias penais e 
perspectivando certas leis e práticas 
penais europeias.

Or. el
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Justificação

A presente alteração baseia-se na noção da promoção de um organismo de direito penal
europeu.

Alteração 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(1-A) A decisão-quadro relativa aos 
direitos processuais acordados no 
contexto dos procedimentos penais (que 
continua pendente no Conselho) constitui 
um pré-requisito da boa aplicação da 
presente decisão-quadro; é urgente 
proceder à adopção da decisão-quadro
relativa aos direitos processuais, a fim de
concretizar o Espaço de Liberdade, de 
Segurança e de Justiça,

Or. en

Alteração 43
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 4

Texto do Conselho Alteração

(4) É, por conseguinte, necessário prever 
soluções claras e comuns que definam os 
motivos de recusa e a margem de 
apreciação deixada à autoridade de 
execução.

(4) É, por conseguinte, necessário prever 
soluções claras e comuns que definam os 
motivos de recusa da execução de uma 
decisão proferida na ausência do arguido 
e a margem de apreciação deixada à 
autoridade de execução.

Or. en
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Alteração 44
Sarah Ludford

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 6

Texto do Conselho Alteração

(6) As soluções comuns para os motivos 
de recusa previstos nas decisões-quadro 
em vigor aplicáveis deverão ter em conta a 
diversidade de situações no que respeita à 
informação da pessoa acusada do seu 
direito de requerer um novo julgamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 45
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 6

Texto do Conselho Alteração

(6) As soluções comuns para os motivos de 
recusa previstos nas decisões-quadro em 
vigor aplicáveis deverão ter em conta a 
diversidade de situações no que respeita à 
informação da pessoa  acusada do seu 
direito de requerer um novo julgamento.

(6) As soluções comuns para os motivos de 
recusa previstos nas decisões-quadro em 
vigor aplicáveis deverão ter em conta a 
diversidade de situações no que respeita à
informação da pessoa visada do seu direito 
de requerer um novo julgamento ou de 
interpor recurso, bem como dos seus 
direitos em matéria de participação num 
novo julgamento ou recurso e de 
conseguir que os méritos da causa, 
incluindo os novos elementos de prova, 
sejam reexaminados quanto ao fundo, 
com a possibilidade de revogação da 
decisão inicial. 

Or. en
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Alteração 46
Sarah Ludford

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(6-A) O reconhecimento e a execução de 
uma decisão proferida na sequência de 
um julgamento a que arguido não 
compareceu pessoalmente não devem ser 
recusados se, com base nas informações 
prestadas pelo Estado de emissão, for 
possível estabelecer de forma satisfatória
que o arguido foi notificado pessoalmente 
ou recebeu efectivamente por outros 
meios uma informação oficial sobre a 
data e o local previstos para o julgamento. 
Neste contexto, parte-se do princípio de 
que a pessoa recebeu essa informação 
atempadamente, ou seja, com suficiente 
antecedência para lhe permitir participar 
no julgamento e exercer efectivamente os 
seus direitos de defesa. Todas as 
informações devem ser prestadas numa 
língua que o arguido compreenda.

Or. en

Justificação

Para ter um impacto positivo e mensurável nos direitos da defesa, a proposta deveria 
estabelecer claramente que incumbe ao Estado de emissão garantir uma notificação 
adequada, devendo o mesmo poder demonstrar 1) que foi enviada uma notificação do 
processo e que o arguido recebeu efectivamente a notificação; 2) foi constituído, por escrito,
um mandatário forense para representar o arguido durante o processo; 3) o arguido foi 
informado do seu direito a um novo julgamento e dos prazos para o solicitar numa língua que 
compreenda.
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Alteração 47
Sarah Ludford

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(7-A) O reconhecimento e a execução de 
uma decisão proferida na sequência de 
um julgamento a que o arguido não 
compareceu pessoalmente não podem ser 
recusados se essa pessoa, tendo tido 
devidamente informada do julgamento 
previsto, tiver sido defendida no 
julgamento por um mandatário forense da 
sua escolha ao qual conferiu um mandato 
escrito para o efeito, assegurando deste 
modo uma assistência jurídica prática e 
efectiva.

Or. en

Justificação

Para ter um impacto positivo e mensurável nos direitos da defesa, a proposta deveria 
estabelecer claramente que incumbe ao Estado de emissão garantir uma notificação 
adequada, devendo o mesmo poder demonstrar 1) que foi enviada uma notificação do 
processo e que o arguido recebeu efectivamente a notificação; 2) foi constituído, por escrito, 
um mandatário forense para representar o arguido durante o processo; 3) o arguido foi 
informado do seu direito a um novo julgamento e dos prazos para o solicitar numa língua que 
compreenda.

Alteração 48
Sarah Ludford

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(7-A) Num novo julgamento na sequência 
de uma decisão proferida na sua 
ausência, o arguido deve encontrar-se na 
mesma posição que uma pessoa julgada 
pela primeira vez. Por esse motivo, a 
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pessoa em causa tem o direito de estar 
presente no novo julgamento, o mérito da 
causa, incluindo novas provas, será 
(re)apreciado, o processo pode conduzir à 
anulação da decisão inicial e o arguido 
pode recorrer da nova decisão.

Or. en

Justificação

É de importância fundamental que, num julgamento na sequência de uma decisão proferida 
na sua ausência, o arguido se encontre na mesma posição que uma pessoa julgada pela 
primeira vez. Deve haver especialmente o direito de recurso após um novo julgamento, em 
conformidade com o artigo 2.º do Protocolo n.º 7 da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e o n.º 5 do artigo 14 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos.

Alteração 49
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 1 – n.º 4

Texto do Conselho Alteração

4. Para efeitos da presente decisão-quadro, 
entende-se por "decisão proferida na 
ausência do arguido", uma pena ou medida 
de segurança privativas de liberdade 
quando a pessoa em causa não compareceu 
no processo de que resultou essa decisão.

4. Para efeitos da presente decisão-quadro, 
entende-se por "decisão proferida na 
ausência do arguido", uma pena ou medida 
de segurança privativas de liberdade 
quando a pessoa em causa não compareceu 
no processo judicial de que resultou essa 
decisão.

Or. en

Alteração 50
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 4-A – alínea a)
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Texto do Conselho Alteração

 a) Foi notificada pessoalmente ou 
informada atempadamente nos termos da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
emissão, através de um representante legal 
habilitado, da data e do local previstos para 
a audiência que conduziu à decisão 
proferida na sua ausência e informada de 
que essa decisão pode ser proferida se ela 
não comparecer no julgamento;

a) Foi notificada pessoalmente ou 
informada correcta e atempadamente nos 
termos da legislação nacional do 
Estado-Membro de emissão, através de um 
representante legal habilitada ou de outros 
meios, da data e do local previstos para o 
julgamento que conduziu à decisão 
proferida na sua ausência e informada de 
que essa decisão pode ser proferida se ela 
não comparecer no julgamento;

Or. en

Alteração 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 4-A – alínea a)

Texto do Conselho Alteração

a) Foi notificada pessoalmente ou 
informada atempadamente nos termos da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
emissão, através de um representante 
legal habilitado, da data e do local 
previstos para a audiência que conduziu à 
decisão proferida na sua ausência e 
informada de que essa decisão pode ser 
proferida se ela não comparecer no 
julgamento;

a) Foi notificada directa e pessoalmente ou 
recebeu efectiva e atempadamente por 
outros meios a informação sobre a data e 
o local previstos para o julgamento que 
conduziu à decisão proferida na sua 
ausência e informada de que essa decisão 
pode ser proferida se ela não comparecer 
no julgamento; ou

Or. en
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Alteração 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 4-A – alínea a-A) (nova)

Texto do Conselho Alteração

a-A) Tendo tomado conhecimento da data 
do julgamento, constituiu mandatário 
forense que foi escolhido, nomeado e 
pago pela pessoa em causa ou  pago pelo 
Estado, tendo-se feito representar pelo seu 
mandatário no julgamento; ou

Or. en

Alteração 53
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 4-A – alínea c) – subalínea i)

Texto do Conselho Alteração

i) Será dela notificada o mais tardar no
quinto dia após a entrega e expressamente 
informada do direito que lhe assiste a um 
novo julgamento e de estar presente nesse 
julgamento;

i) Será dela notificada pessoal e 
imediatamente e, em todo o caso, o mais 
tardar no terceiro dia após a entrega e 
expressamente informada do direito que 
lhe assiste a um novo julgamento ou
recurso e de participar na audiência;

Or. en
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Alteração 54
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 4-A – alínea c) – subalínea ii)

Texto do Conselho Alteração

ii) Disporá de pelo menos […]* dias para 
requerer um novo julgamento.

ii) Disporá do direito de requerer um novo 
julgamento ou de recorrer dentro do prazo 
aplicável.

* Período a fixar.

Or. en

Alteração 55
Sarah Ludford

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 4-A

Texto do Conselho Alteração

A autoridade judiciária de execução pode 
também recusar-se a executar o mandado 
de detenção europeu emitido para efeitos 
de cumprimento de uma pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade se a 
decisão tiver sido proferida na ausência do 
arguido, a menos que do mandado de 
detenção europeu conste que a pessoa:

A autoridade judiciária de execução pode 
também recusar-se a executar o mandado 
de detenção europeu emitido para efeitos 
de cumprimento de uma pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade se a 
decisão tiver sido proferida na ausência do 
arguido, a menos que, com base na 
informação fornecida pela autoridade 
judicial de emissão, possa ser estabelecido 
de forma satisfatória que a pessoa:

(a) Atempadamente e numa língua que 
compreendeu

a) Foi notificada pessoalmente ou 
informada atempadamente nos termos da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
emissão, através de um representante 
legal habilitado, da data e do local 
previstos para a audiência que conduziu à 

i) Foi notificada pessoalmente ou recebeu 
efectivamente por outros meios 
informação oficial sobre a data e o local 
previstos para o julgamento que conduziu 
à decisão, de uma forma que permita 
estabelecer inequivocamente que tinha 
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decisão proferida na sua ausência e 
informada de que essa decisão pode ser 
proferida se ela não comparecer no 
julgamento;

conhecimento do julgamento,

e
ii) Foi pessoalmente informada, por 
escrito e por uma autoridade competente, 
de que pode ser proferida uma decisão se  
não comparecer no julgamento
ou
b) Após ter sido notificada pessoalmente 
ou ter recebido efectivamente por outros 
meios informação oficial sobre a data e o 
local previstos para o julgamento, 
constituiu, por escrito, um mandatário 
forense para a defender em tribunal,
ou

b) Após ter sido notificada da decisão 
proferida na sua ausência e 
expressamente informada do direito que 
lhe assiste a um novo julgamento e de estar 
presente nesse julgamento:

c) Após ter sido pessoalmente notificada 
da decisão e expressamente informada,  
por escrito, por uma autoridade oficial e 
numa língua que compreendeu, do direito 
que lhe assiste a um novo julgamento, em 
que terá o direito de estar presente, de que 
o mérito da causa, incluindo novas 
provas, será (re)apreciado, o novo 
julgamento pode conduzir à anulação da 
decisão inicial e de que pode recorrer da 
nova decisão:

i) Declarou expressamente que não 
contesta a decisão proferida na sua 
ausência;

i) Declarou expressamente que não 
contesta a decisão;

ou ou

ii) Não requereu um novo julgamento 
dentro do prazo aplicável que era de pelo 
menos […] dias;

ii) Não requereu um novo julgamento nem 
recorreu dentro do prazo aplicável que era 
de pelo menos […] dias;

ou ou
c) Não foi notificada pessoalmente da 
decisão proferida na sua ausência mas:

c-A) Não foi notificada pessoalmente da 
decisão mas:

i) Será dela notificada o mais tardar no i) Será dela notificada antes da entrega e

                                               
 Período a fixar.
 Período a fixar.
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quinto dia após a entrega e expressamente 
informada do direito que lhe assiste a um 
novo julgamento e de estar presente nesse 
julgamento;

expressamente informada, numa língua 
que compreenda, do direito que lhe assiste 
a um novo julgamento, em que terá o 
direito de estar presente, de que o mérito 
da causa, incluindo novas provas, será 
(re)apreciado, o novo julgamento pode 
conduzir à anulação da decisão inicial e 
de que pode recorrer da nova decisão,
e

ii) Disporá de pelo menos […]* dias para 
requerer um novo julgamento.

ii)  Será informada de que dispõe de pelo 
menos […]* dias para requerer o novo 
julgamento.

Or. en

Justificação

Para ter um impacto positivo e mensurável nos direitos da defesa, a proposta deveria 
estabelecer claramente que incumbe ao Estado de emissão garantir uma notificação 
adequada, devendo o mesmo poder demonstrar 1) que foi enviada uma notificação do 
processo e que o arguido recebeu efectivamente a notificação; 2) foi constituído, por escrito, 
um mandatário forense para representar o arguido durante o processo; 3) o arguido foi 
informado do seu direito a um novo julgamento e dos prazos para o solicitar numa língua que 
compreenda. Se necessário, devem ser apenas provas documentais à certidão transferida pela 
autoridade de emissão para a autoridade de execução.

Alteração 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Anexo – caixa d) – ponto 2.3.2 – travessão 1 

Texto do Conselho Alteração

– será notificada da decisão proferida na 
sua ausência no prazo de ...... dias após a 
entrega e

– será notificada pessoalmente da decisão 
proferida na sua ausência no prazo de ......
dias após a entrega e

Or. en
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Alteração 57
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Anexo – caixa d) – ponto 2.3.2 – travessão 1 

Texto do Conselho Alteração

– será notificada da decisão proferida na 
sua ausência no prazo de ....... dias após a
entrega e

– será notificada pessoal e imediatamente 
e, em todo o caso, o mais tardar no 
terceiro dia após a entrega, da decisão 
proferida na sua ausência e

Or. en

Alteração 58
Sarah Ludford

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Anexo – caixa d)

Texto do Conselho Alteração

d) Indicar se a decisão foi proferida na 
ausência do arguido:

d) Indicar se a pessoa compareceu 
pessoalmente no julgamento que 
conduziu à decisão:

1. � Não, não foi 1. � Sim, a pessoa compareceu 
pessoalmente no julgamento que 
conduziu à decisão.

2.� Sim, foi. Se respondeu 
afirmativamente, confirme que:

2. � Não, a pessoa não compareceu 
pessoalmente no julgamento que 
conduziu à decisão.

2.1 Se respondeu "não" à pergunta 2 
supra, queira indicar se:

� 2.1 a pessoa foi notificada 
pessoalmente ou informada 
atempadamente nos termos da legislação 
nacional do Estado-Membro de emissão, 
através de um representante legal

� 2.1.1 a pessoa foi notificada 
pessoalmente ou recebeu pessoal e 
efectivamente, por outros meios e numa 
língua que compreendeu, uma 
informação oficial da data e do local 
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habilitado, da data e do local previstos 
para a audiência que conduziu à decisão 
proferida na sua ausência e informada de 
que essa decisão pode ser proferida se ela 
não comparecer no julgamento

previstos para o julgamento que conduziu 
à decisão, de uma forma que deixou 
inequivocamente estabelecido que a 
pessoa em causa teve conhecimento do 
julgamento previsto e foi informada
pessoalmente, por escrito e por uma 
autoridade oficial, de que pode ser 
proferida uma decisão se ela não 
comparecer no julgamento

Hora e local onde a pessoa foi notificada 
ou informada:

Hora e local onde a pessoa foi notificada 
ou recebeu pessoalmente a informação 
oficial por outros meios:

…………………………………………… ……………………………………………

 Língua em que a informação foi 
fornecida

…………………………………………… ……………………………………………
Indicar o modo como a pessoa foi 
informada:

Indicar o modo como a pessoa foi 
informada e juntar provas documentais:

…………………………………………… ……………………………………………
OU OU

2.1.2 depois de ter sido notificada 
pessoalmente ou ter recebido 
efectivamente, por outros meios e numa 
língua que compreendeu, informação 
oficial sobre a data e o local previstos 
para o julgamento, constituiu, por escrito, 
um mandatário forense para a defender 
em tribunal e beneficiou de facto de 
assistência e representação jurídica 
prática e efectiva;

Fornecer informação sobre a forma como 
esta condição foi preenchida

……………………………………………

OU
� 2.2 depois de ter sido notificada da 
decisão proferida na sua ausência, a 
pessoa declarou expressamente que não a 
contestava

2.1.3 depois de ter sido notificada 
pessoalmente da decisão e ter sido 
expressamente informada, por escrito, por 
uma autoridade oficial e numa língua que 
compreendeu, do direito que lhe assiste a 



PE405.951v01-00 16/24 AM\722164PT.doc

PT

um novo julgamento, em que terá o 
direito de estar presente, de que o mérito 
da causa, incluindo novas provas, será 
(re)apreciado, o novo julgamento pode 
conduzir à anulação da decisão inicial e 
de que poderá recorrer da nova decisão, a 
pessoa declarou expressamente que não a 
contestava

Indicar quando e de que modo a pessoa 
declarou expressamente que não 
contestava a decisão proferida na sua 
ausência:

Indicar quando e de que modo a pessoa 
declarou expressamente que não 
contestava a decisão e juntar provas 
documentais:

…………………………………………… ……………………………………………
OU OU
� 2.3 a pessoa tinha direito a um novo 
julgamento nas seguintes condições:

� 2.1.4 depois de ter sido notificada  
pessoalmente da decisão e ter sido 
expressamente informada, por escrito, por 
uma autoridade oficial e numa língua que 
compreendeu, do direito que lhe assiste a 
um novo julgamento, em que terá o 
direito de estar presente, de que o mérito 
da causa, incluindo novas provas, será 
(re)apreciado, o novo julgamento pode 
conduzir à anulação da decisão inicial e 
de que poderá recorrer da nova decisão, a 
pessoa não requereu um novo julgamento 
dentro do prazo aplicável, ou seja, pelo 
menos [...]1 dias

OU
� 2.3.1 foi notificada pessoalmente da 
decisão proferida na sua ausência em 
........... (dia/mês/ano); e
– foi expressamente informada do direito 
que lhe assiste a um novo julgamento e de 
estar presente nesse julgamento e
– depois de ter sido informada desse 
direito, dispôs de ..... dias para 
requerer um novo julgamento e não o fez 
durante esse período..
OU
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� 2.3.2 a pessoa não foi notificada da 
decisão proferida na sua ausência e 

� 2.1.5 a pessoa não foi notificada
pessoalmente da decisão e não foi 
expressamente informada do direito que 
lhe assiste a um novo julgamento, em que 
terá o direito de estar presente, de que o
mérito da causa, incluindo novas provas, 
será (re)apreciado, o novo julgamento
pode conduzir à anulação da decisão 
inicial e de que poderá recorrer da nova 
decisão, e

– será notificada da decisão proferida na 
sua ausência no prazo de ........... dias após
a entrega e 

– será notificada pessoalmente da decisão 
antes da entrega e 

– quando notificada da decisão proferida 
na sua ausência, será expressamente 
informada do direito que lhe assiste a um 
novo julgamento e de estar presente nesse 
julgamento e 

– quando notificada desta decisão, será 
expressamente informada, por escrito e por 
uma autoridade oficial, do direito que lhe 
assiste a um novo julgamento, em que terá 
o direito de estar presente, de que o mérito 
da causa, incluindo novas provas, será 
(re)apreciado, o novo julgamento pode 
conduzir à anulação da decisão inicial e 
de que poderá recorrer da nova decisão, e

– depois de ter sido notificada da decisão 
proferida na sua ausência, disporá de ..... 
dias para requerer um novo julgamento.

– depois de ter sido notificada da decisão, 
terá o direito de requerer um novo 
julgamento dentro do prazo aplicável, ou 
seja, pelo menos [...]1 dias.

A informação acima referida será 
fornecida à pessoa numa língua que esta 
compreenda e, antes da entrega, a 
autoridade de emissão fornecerá à 
autoridade de execução provas de que 
esta informação foi fornecida.
1Período a fixar.

Or. en

Justificação

Para ter um impacto positivo e mensurável nos direitos da defesa, a proposta deveria 
estabelecer claramente que incumbe ao Estado de emissão garantir uma notificação 
adequada, devendo o mesmo poder demonstrar 1) que foi enviada uma notificação do 

                                               
1 Período a fixar.
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processo e que o arguido recebeu efectivamente a notificação; 2) foi constituído, por escrito, 
um mandatário forense para representar o arguido durante o processo; 3) o arguido foi 
informado do seu direito a um novo julgamento e dos prazos para o solicitar numa língua que 
compreenda. Se necessário, devem ser apenas provas documentais à certidão transferida pela 
autoridade de emissão para a autoridade de execução.

Alteração 59
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 1 
Decisão_Quadro 2002/584/JAI
Artigo 1 – alínea e)

Texto do Conselho Alteração

e) "Decisão proferida na ausência do 
arguido", uma decisão definida na alínea a) 
quando a pessoa em causa não compareceu 
no processo de que resultou essa decisão."

e) "Decisão proferida na ausência do 
arguido", uma decisão definida na alínea a) 
quando a pessoa em causa não compareceu 
no processo judicial de que resultou essa 
decisão."

Or. en

Alteração 60
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 7 – n.º 2 – alínea i) – subalínea i)

Texto do Conselho Alteração

i) Foi notificada pessoalmente ou 
informada atempadamente nos termos da 
legislação nacional do Estado de emissão, 
através de um representante legal 
habilitado, da data e do local previstos para 
a audiência que conduziu à decisão 
proferida na sua ausência e informada de 
que essa decisão pode ser proferida se ela 
não comparecer no julgamento; ou

i) Foi notificada pessoalmente ou 
informada correcta e atempadamente nos 
termos da legislação nacional do Estado de 
emissão, através de um representante legal 
habilitado ou por outros meios, da data e 
do local previstos para o julgamento que 
conduziu à decisão proferida na sua 
ausência e informada de que essa decisão 
pode ser proferida se ela não comparecer 
no julgamento; ou
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Or. en

Alteração 61
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 7 – n.º 2 – alínea iii)

Texto do Conselho Alteração

iii) Após ter sido notificada da decisão 
proferida na sua ausência e informada do 
direito que lhe assiste a um novo 
julgamento e de estar presente nesse 
julgamento:

iii) Após ter sido notificada da decisão 
proferida na sua ausência e devidamente
informada do direito que lhe assiste a um 
novo julgamento ou de recorrer e de
participar na audiência:

Or. en

Alteração 62
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 4
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e) – subalínea i)

Texto do Conselho Alteração

i) Foi notificada pessoalmente ou 
informada atempadamente nos termos da 
legislação nacional do Estado de emissão, 
através de um representante legal 
habilitado, da data e do local previstos para 
a audiência que conduziu à decisão de 
perda proferida na sua ausência e 
informada de que essa decisão pode ser 
proferida se ela não comparecer ao 
julgamento; ou

i) Foi notificada pessoalmente ou 
informada correcta e atempadamente nos 
termos da legislação nacional do Estado de 
emissão, através de um representante legal 
habilitado ou por outros meios, da data e 
do local previstos para a audiência que 
conduziu à decisão de perda proferida na 
sua ausência e informada de que essa 
decisão pode ser proferida se ela não 
comparecer ao julgamento; ou

Or. en
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Alteração 63
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 2
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto do Conselho Alteração

– não requereu um novo julgamento dentro 
do prazo aplicável que era de pelo menos 
[…]*dias.

– não requereu um novo julgamento  nem 
recorreu dentro do prazo aplicável.

 Período a fixar

Or. en

Alteração 64
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5 – ponto 2
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f)

Texto do Conselho Alteração

f) De acordo com a certidão prevista no 
artigo 4.º, a decisão foi proferida na 
ausência do arguido, a menos que da 
certidão conste que a pessoa:

f) De acordo com a certidão prevista no 
artigo 4.º, a decisão foi proferida na 
ausência do arguido, a menos que da 
certidão conste, nos termos da legislação 
nacional do Estado de emissão, que a 
pessoa:

Or. en

Alteração 65
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5 – ponto 2
Decisão-Quadro 2002/584/JAI
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f) – subalínea i)
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Texto do Conselho Alteração

i) Foi notificada pessoalmente ou 
informada atempadamente nos termos da 
legislação nacional do Estado de emissão, 
através de um representante legal 
habilitado, da data e do local previstos para 
a audiência que conduziu à decisão 
proferida na sua ausência e informada de 
que essa decisão pode ser proferida se ela 
não comparecer no julgamento;

i) Foi notificada pessoalmente ou 
informada correcta e atempadamente nos 
termos da legislação nacional do Estado de 
emissão, através de um representante legal 
habilitado ou por outros meios, da data e 
do local previstos para a audiência que 
conduziu à decisão proferida na sua 
ausência e informada de que essa decisão 
pode ser proferida se ela não comparecer 
no julgamento;

Or. en

Alteração 66
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5 – ponto 3
Regulamento 2002/584/JAI
Anexo – caixa k – ponto 1 – alínea b.1 – parágrafo 1

Texto do Conselho Alteração

b.1 a pessoa foi notificada pessoalmente ou 
informada atempadamente nos termos da 
legislação nacional do Estado de emissão, 
através de um representante legal 
habilitado, da data e do local previstos para 
a audiência que conduziu à decisão 
proferida na sua ausência e informada de 
que essa decisão pode ser proferida se ela 
não comparecer no julgamento

b.1 a pessoa foi notificada pessoalmente ou 
informada correcta e atempadamente nos 
termos da legislação nacional do Estado de 
emissão, através de um representante legal 
habilitado ou por outros meios, da data e 
do local previstos para a audiência que 
conduziu à decisão proferida na sua 
ausência e informada de que essa decisão 
pode ser proferida se ela não comparecer 
no julgamento

Or. en
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Alteração 67
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

"Artigo 5.º-A
Alterações à Decisão-Quadro 

2008/.../JAI1

A Decisão-Quadro 2008/.../JAI é alterada 
do seguinte modo:
1) Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
h) “Decisão proferida na ausência do 
arguido", uma decisão tal como definida 
na alínea a), quando a pessoa em causa 
não compareceu  pessoalmente no 
julgamento de que resultou essa decisão."
2) No [n.º 1 do artigo 9.º]², a alínea h) 
passa a ter a seguinte redacção:
h) De acordo com a certidão prevista no 
artigo [6.º-A], a pessoa em causa não 
compareceu pessoalmente no julgamento 
de que resultou essa decisão, a menos que 
da certidão conste que a pessoa, nos 
termos da legislação nacional do Estado-
Membro de emissão:
i) Foi notificada pessoalmente ou correcta
e atempadamente informada por um 
representante de pleno direito ou outros 
meios da data e do local previstos para o 
julgamento que conduziu à decisão 
proferida na sua ausência e informada de 
que essa decisão pode ser proferida se ela 
não comparecer no julgamento; ou
ii) tendo tido conhecimento da data do 
julgamento, a pessoa constituiu 
mandatário forense, que foi escolhido, 
nomeado e pago pela pessoa em causa ou 
nomeado e pago pelo Estado em 
conformidade com a legislação aplicável 
ao direito de defesa, tendo-se feito 
representar pelo seu mandatário no 
julgamento; ou
iii) Após ter sido notificada da decisão e 
expressamente informada do direito que 
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lhe assiste a um novo julgamento e de 
participar nesse julgamento:
- Declarou expressamente que não 
contestava a decisão,
ou
- Não requereu um novo julgamento nem 
recorreu dentro do prazo aplicável.
3) Na caixa i) do Anexo I ("certidão"), o 
ponto 1 passa a ter a seguinte redacção:
1. Indicar se a decisão foi proferida na 
ausência do arguido:
1. �  Não, não foi
2. �  Sim, foi. Se respondeu 
afirmativamente, confirme que:
2.1  A pessoa foi notificada pessoalmente 
ou, nos termos da legislação nacional do 
Estado de emissão, foi efectiva e 
atempadamente informada por outros 
meios da data e do local previstos para o 
julgamento que conduziu à decisão 
proferida na sua ausência e informada de 
que essa decisão pode ser proferida se ela 
não comparecer no julgamento;
Hora e local onde a pessoa foi notificada 
ou informada:
……………………………………………
Indicar o modo como a pessoa foi 
informada:
……………………………………………
OU
2.2. Tendo tomado conhecimento da data 
do julgamento, a pessoa constituiu 
mandatário forense, que foi escolhido, 
nomeado e pago pela pessoa em causa ou 
nomeado e pago pelo Estado em 
conformidade com a legislação aplicável 
ao direito de defesa, tendo-se feito 
representar pelo seu mandatário no 
julgamento;
Fornecer informações sobre a forma 
como esta condição foi satisfeita:
……………………………………………
OU
2.3 depois de ter sido notificada da 
decisão proferida na sua ausência, a 
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pessoa declarou expressamente que não a 
contestava.
Indicar quando e de que modo a pessoa 
declarou expressamente que não 
contestava a decisão proferida na sua 
ausência:
…………………………………………
OU
2.4 a pessoa foi notificada da decisão 
proferida na sua ausência em … 
(dia/mês/ano) e tinha direito a um novo 
julgamento no Estado de emissão nas 
seguintes condições:
- foi expressamente informada do direito 
que lhe assiste a um novo julgamento e de 
participar nesse julgamento e 
- depois de ter sido informada desse 
direito, dispôs de ..... dias para requerer 
um novo julgamento e não o fez durante 
esse período.
________________________________

¹ O número do instrumento será inserido logo que 
este seja adoptado pelo Conselho.
2 O número do artigo será inserido logo que seja 
adoptado pelo Conselho.

Or. en
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