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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta que, de um modo geral, apenas o apoio judiciário nacional, e não o apoio 
judiciário europeu, seja conhecido nos Estados-Membros, não só entre os consumidores e 
as empresas, como também entre os profissionais de direito e as organizações de 
consumidores;

2. Perfilha a opinião de que também outros procedimentos europeus, tais como o 
procedimento europeu para ações de pequeno montante1 , não são conhecidos nem virão a 
sê-lo, tendo em conta a atual política de informação;

3. Insta à criação de uma plataforma dos advogados que prestam serviços aos beneficiários de 
apoio judiciário da União Europeia, com base na qual seja possível encontrar facilmente 
um advogado que fale a(s) língua(s) indicada(s) e conheça o(s) sistema(s) jurídico(s) 
desejado(s); 

4. Considera oportuna a designação de uma entidade por Estado-Membro para receber e 
transmitir os pedidos de apoio judiciário;

5. Observa ser pouco prático para os utilizadores o facto de não ser possível descarregar ou 
imprimir os formulários de pedido de apoio judiciário europeu, ou de outros formulários, 
nem do sítio Web «Atlas Judiciário Europeu em Matéria Civil», nem do Portal Europeu da 
Justiça; exorta a Comissão à imediata alteração desta situação; 

6. Sublinha que a Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial mencionada no 
relatório presta realmente informações sobre o apoio judiciário, mas que essas informações 
foram atualizadas pela última vez em 12 de julho de 2007;

7. Considera necessário ter em conta o custo de vida nos diferentes Estados-Membros 
aquando da definição dos critérios económicos para a concessão do apoio judiciário 
gratuito; 

8. É de opinião, contrariamente à Comissão, que os Estados-Membros devem envidar mais 
esforços no sentido de cumprirem o disposto no artigo 18.º (Informação) da Diretiva 
2003/8/CE;

9. Exorta a Comissão a informar melhor os consumidores e as empresas sobre as medidas 
europeias relativas aos litígios em matéria civil e comercial e sobre as possibilidades que 
lhes estão associadas, bem como a apoiar e promover campanhas de informação em toda a 
Europa;

10. Insta a Comissão a apresentar uma proposta revista no sentido de remediar as deficiências 
supramencionadas, as falhas em matéria de interpretação e as situações não abrangidas que 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 861/2007.
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foram constatadas no seu relatório (COM(2012)71 final), assim como a velar pela 
harmonização das disposições nacionais, a fim de evitar mal-entendidos e lacunas.


