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Alteração 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projecto de parecer
N.º 2 – alínea a)

Projecto de parecer Alteração

a) uma nova visão e os principais 
objectivos a prosseguir pela UE após 
2009;

Suprimida

Or. en

Alteração 2
Ioannis Varvitsiotis

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. 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;

Or. en
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Alteração 3
Johannes Voggenhuber

Projecto de parecer
N.º 4 – alínea b)

Projecto de parecer Alteração

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

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.

Or. en

Alteração 4
Maria da Assunção Esteves

Projecto de parecer
N.º 4 – alínea b)

Projecto de parecer Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 5
Johannes Voggenhuber

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. O programa plurianual para o ELSJ deve 6. O programa plurianual para o ELSJ deve 
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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). A sua 
elaboração deve ter por base os relatórios 
do Conselho, da Comissão e da Agência da 
União Europeia para os Direitos 
Fundamentais (ADF).

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). 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 Conselho1(FR, CZ, SW), 
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.

Or. en

Alteração 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projecto de parecer
N.º 9

Projecto de parecer Alteração

9. 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 

9. 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). Sem 
prejuízo do disposto no artigo 290.º do 
TFUE, nos termos do qual os elementos 

                                               
1 Projecto de Programa do Conselho para 18 meses, n.º 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/08/st10/st10093.pt08.pdf
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delegação de poderes que atribui ao 
Parlamento o poder de revogar a decisão, 
quando estejam em causa medidas 
eventualmente susceptíveis de afectar o 
âmbito da protecção dos direitos 
fundamentais.

essenciais, tais como a limitação do 
exercício de direitos fundamentais, são 
sempre reservados ao acto legislativo, 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 
eventualmente susceptíveis de afectar o 
âmbito da protecção dos direitos 
fundamentais.

Or. en

Alteração 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projecto de parecer
N.º 11

Projecto de parecer Alteração

11. 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 para o 
congelamento da adopção de propostas 
legislativas do terceiro pilar com 
implicações em matéria de direitos 
fundamentais até à entrada em vigor do 
novo Tratado, com vista a permitir um 
escrutínio judicial pleno. Entre essas 
propostas poderão incluir-se medidas como 
a reformulação da decisão-quadro sobre a 
luta contra o terrorismo.

11. 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 para o 
congelamento da adopção de propostas 
legislativas do terceiro pilar com 
implicações em matéria de direitos 
fundamentais até à entrada em vigor do 
novo Tratado, com vista a permitir um 
escrutínio judicial uniforme em toda a 
União. Entre essas propostas poderão 
incluir-se medidas como a reformulação da 
decisão-quadro sobre a luta contra o 
terrorismo.

Or. en
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Alteração 8
Maria da Assunção Esteves

Projecto de parecer
N.º 11

Projecto de parecer Alteração

11. 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 para o 
congelamento da adopção de propostas 
legislativas do terceiro pilar com 
implicações em matéria de direitos 
fundamentais até à entrada em vigor do 
novo Tratado, com vista a permitir um 
escrutínio judicial pleno. Entre essas 
propostas poderão incluir-se medidas 
como a reformulação da decisão-quadro 
sobre a luta contra o terrorismo.
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.

11. 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.

Or. pt
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Alteração 9
Maria da Assunção Esteves

Projecto de parecer
N.º 16-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

16-A. 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.

Or. pt

Alteração 10
Renate Weber

Projecto de parecer
N.º 17 – alínea d)

Projecto de parecer Alteração

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

Suprimida

Or. en
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Alteração 11
Renate Weber

Projecto de parecer
N.º 17 – alínea d-A) (nova)

Projecto de parecer Alteração

d-A) a elaboração de um Livro Verde 
sobre direito penal europeu no que diz 
respeito às competências jurisdicionais, 
que poderá servir de base à criação do 
cargo de Procurador Europeu.

Or. en

Alteração 12
Johannes Voggenhuber

Projecto de parecer
N.º 17-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

17-A. 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".

Or. en
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