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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

22.9.2010

Exm.ºs Senhores Deputados
Juan Fernando López Aguilar
Presidente da
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
BRUXELAS
e
Eva-Britt Svensson
Presidente da
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de directiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à 
protecção das vítimas e que revoga a Decisão-Quadro 2002/629/JAI 
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD)(COD))

Exm.º Senhor López Aguilar e Exm.ª Senhora Svensson

Por carta de 7 de Setembro de 2010, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, solicitaram 
à Comissão dos Assuntos Jurídicos que nos termos do disposto do artigo 37.º do Regimento 
examinasse a base jurídica da proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à protecção das vítimas e que 
revoga a Decisão-Quadro 2002/629/JAI.

A base jurídica proposta pela Comissão é o n.º 2 do artigo 82.º do TFUE, em articulação com 
o n.º 1 do artigo 83.º do TFUE.

Na sua reunião de 20 de Setembro de 2010, a comissão examinou a questão anteriormente 
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referida.

I. Antecedentes

O actual quadro jurídico para a luta contra o tráfico de seres humanos é constituído, a nível da 
UE, pela Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho1, a Directiva 2004/81/CE do Conselho2

e, a nível internacional, pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, a 
Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, 
nomeadamente o respectivo Protocolo relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico 
de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, e a Convenção do Conselho da Europa relativa 
à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos.

Em 2009, a Comissão apresentou uma proposta para uma nova decisão-quadro, que foi 
retirada na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Como se sabe, este último 
afastou o antigo sistema de pilar e, agora, praticamente toda a legislação abrangida pelo 
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, incluindo os artigos 82.º e 83.º do Capítulo 4, 
Cooperação judiciária em matéria penal, do Título V do TFUE tem que ser aprovada nos 
termos do processo legislativo ordinário.

Em 29 de Março de 2010, a Comissão apresentou uma proposta de directiva 
(COM(2010)0095) destinada a revogar a Decisão-Quadro 2002/629/JAI

Aquando da sua reunião conjunta de 2 de Setembro de 2010, a Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros e a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos cooperaram de acordo com o processo previsto no artigo 51.º do 
Regimento e, assim, propuseram, como aditamento ao preâmbulo da directiva proposta, uma 
referência ao n.º 2 do artigo 79.º, enquanto base jurídica adicional.

O artigo 79.º do Capítulo 2, Título V, do TFUE contém disposições sobre a política de 
imigração que já haviam sido transferidas para o “pilar comunitário” antes da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa

Segundo o relatório, a justificação para o aditamento de uma referência ao artigo 79.º do 
TFUE reside na necessidade de ser coerente com os Tratados; a ideia é que a abordagem 
holística à proposta de directiva deverá resultar também na coerência com outros instrumentos 
legais conexos, não podendo a directiva, em termos gerais, prejudicar regras em matéria de 
política de asilo mas, pelo contrário, seguir uma abordagem coerente com esta última. É 
igualmente feita referência ao fenómeno crescente do tráfico e da exploração do trabalho, 
assim como à necessidade de proteger as vítimas da forma mais ampla possível.

II.  Os artigos relevantes do TFUE

A Comissão propõe a utilização dos artigos 82.º e 83.º como base jurídica. Estes 
artigosdispõem o seguinte
                                               
1 Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho, de 19 de Julho de 2002, relativa à luta contra o tráfico de seres 
humanos (JO L 203 de 1.8.2002, p. 1).
2 Directiva 2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao título de residência concedido aos 
nacionais de países terceiros que sejam vítimas do tráfico de seres humanos ou de uma acção de auxílio à 
imigração ilegal e que cooperem com as autoridades competentes 5JO L 261 de 6.8.2004, p. 85).
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Artigo 82.º1

1. A cooperação judiciária em matéria penal na União assenta no princípio do 
reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais e inclui a aproximação das 
disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros nos domínios a que se 
referem o n.º 2 e o artigo 83.º.

O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, adoptam medidas destinadas a:

a) …;

b) …;

c) …;

d) ….

2. Na medida em que tal seja necessário para facilitar o reconhecimento mútuo das sentenças 
e decisões judiciais e a cooperação policial e judiciária nas matérias penais com dimensão
transfronteiriça, o Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de directivas adoptadas de 
acordo com o processo legislativo ordinário, podem estabelecer regras mínimas. Essas 
regras mínimas têm em conta as diferenças entre as tradições e os sistemas jurídicos dos 
Estados-Membros.

Essas regras mínimas incidem sobre:

a) …;

b) Os direitos individuais em processo penal;

c) Os direitos das vítimas da criminalidade;

d) ….

3. Quando um membro do Conselho considere que um projecto de directiva a que se refere o 
n.º 2 prejudica aspectos fundamentais do seu sistema de justiça penal, pode solicitar que esse 
projecto seja submetido ao Conselho Europeu. Nesse caso, fica suspenso o processo 
legislativo ordinário. Após debate, e havendo consenso, o Conselho Europeu, no prazo de 
quatro meses a contar da data da suspensão, remete o projecto ao Conselho, o qual porá fim 
à suspensão do processo legislativo ordinário.

                                               
1 Sublinhado nosso.
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Artigo 83.º
(ex-artigo 31.º do TUE)

1. O Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de directivas adoptadas de acordo com o
processo legislativo ordinário, podem estabelecer regras mínimas relativas à definição das 
infracções penais e das sanções em domínios de criminalidade particularmente grave com 
dimensão transfronteiriça que resulte da natureza ou das incidências dessas infracções, ou 
ainda da especial necessidade de as combater, assente em bases comuns.

São os seguintes os domínios de criminalidade em causa: terrorismo, tráfico de seres 
humanos e exploração sexual de mulheres e crianças, tráfico de droga e de armas, 
branqueamento de capitais, corrupção, contrafacção de meios de pagamento, criminalidade 
informática e criminalidade organizada.

…

2. … 

3. Quando um membro do Conselho considere que um projecto de directiva a que se refere o 
n.º 1 ou n.º 2 prejudica aspectos fundamentais do seu sistema de justiça penal, pode solicitar 
que esse projecto seja submetido ao Conselho Europeu. Nesse caso, fica suspenso o processo 
legislativo ordinário. Após debate, e havendo consenso, o Conselho Europeu, no prazo de 
quatro meses a contra da data da suspensão, remete o projecto ao Conselho, o qual porá fim 
à suspensão do processo legislativo ordinário.

No mesmo prazo, em caso de desacordo, e se pelo menos nove Estados-Membros 
pretenderem instituir uma cooperação reforçada com base no projecto de directiva em 
questão, esses Estados-Membros notificam o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão 
em conformidade. Nesse caso, considera-se que foi concedida a autorização para proceder à 
cooperação reforçada referida no n.º 2 do artigo 20.º do Tratado da União Europeia e no n.º 
1 do artigo 329ºo do presente Tratado, e aplicam-se as disposições relativas à cooperação 
reforçada.

As comissões competentes propõem o aditamento das seguintes disposições à base jurídica

Artigo 79.º

1. A União desenvolve uma política comum de imigração destinada a garantir, em todas as 
fases, uma gestão eficaz dos fluxos migratórios, um tratamento equitativo dos nacionais de 
países terceiros que residam legalmente nos Estados-Membros, bem como a prevenção da 
imigração ilegal e do tráfico de seres humanos e o reforço do combate a estes fenómenos.

2. Para efeitos do n.º 1, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário, adoptam medidas nos seguintes domínios:

a) Condições de entrada e de residência, bem como normas relativas à emissão, pelos
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Estados-Membros, de vistos e de títulos de residência de longa duração, inclusive para 
efeitos de reagrupamento familiar;

b) Definição dos direitos dos nacionais de países terceiros que residam legalmente num 
Estado-Membro, incluindo as condições que regem a liberdade de circulação e de 
permanência nos outros Estados-Membros;

c) Imigração clandestina e residência ilegal, incluindo o afastamento e o repatriamento de 
residentes em situação ilegal

d) Combate ao tráfico de seres humanos, em especial de mulheres e de crianças

3. …

4. …

5. ...

III. Jurisprudência relativa à base jurídica1

Se o acto tiver uma dupla finalidade ou uma dupla componente, e se uma destas for 
identificável enquanto finalidade ou componente principal ou preponderante, a base jurídica 
deverá ser diferenciada pelo artigo do Tratado correspondente à principal finalidade ou
componente do acto. Se, por exemplo, a harmonização da legislação nacional apenas for um 
efeito incidental de um acto que pretende primeiramente atingir um outro objectivo, o acto 
deverá ser aprovado apenas com base no artigo específico do Tratado que corresponde à sua 
finalidade ou componente principal ou preponderante2Este critério é frequentemente referido 
como o critério do “centro de gravidade

Inversamente, um artigo geral do Tratado constitui base jurídica suficiente se o acto se 
destinar a harmonizar actos nacionais, mesmo que procure também, de forma subordinada, 
atingir um objectivo visado por artigos específicos do Tratado3Segundo a jurisprudência 
constante, a escolha da base jurídica de um acto comunitário deve assentar em 
elementosobjectivos susceptíveis de fiscalização jurisdicional, entre os quais figuram, 
nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do acto4

                                               
1 A passagem seguinte baseia-se na obra “O direito constitucional da União Europeia, Lenaersts e Van Nuffel, 
Sweet & Mawwell, Londres. Sublinhado nosso.
2 Processo 68/86 Reino Unido contra o Conselho [1988] Col. 855, n.ºs 14-16; Processo C-70/88 Parlamento 
Europeu contra Conselho [1991] Col. I-4529, n.ºs 16-18; TCE, Processo C-155/91 Comissão contra Conselho 
[1993] Col. I-939, n.ºs 18-20; Processo C-187/93 Parlamento Europeu contra Conselho [1994] Col. I-2857, n.ºs 
23-26; Processo C-426/93 Alemanha contra Conselho [1995] Col. I-3723, n.ºs 33; Processo C-271/94 Parlamento 
Europeu contra Conselho [1996] Col. I-1689, n.ºs 28-32; Processo C-84/94 Reino Unido contra Conselho [1996] 
Col. I-5755, n.ºs 11-12 e 22; Processos agrupados C-164-165/97 Parlamento Europeu contra Conselho [1999] Col. 
I-1339, n.º 16; Processo C-36/98 Espanha contra Conselho [2001] Col. I-779, n.º 59; Processo C-281/01 Comissão 
contra Conselho [2002] Col. I-12649, n.ºs 33-49; Processo C-338/01 Comissão contra Conselho [2004] Col. I-
4829, n.º 55.
3 Processo C-377/98 Países Baixos contra Parlamento Europeu [2001] Col. I-7079, n.ºs 27-28; Processo C-491 
Bristish American Tobacco (Investiments) and Imperial Tobacco [2002] Col. I-11453, n.ºs 93-94.
4 Processo C-440/05 Comissão contra Conselho [2007] Col. I-9097.
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Em princípio, cada acto deve ter uma base jurídica única. Se o exame do objectivo e do 
conteúdo de um acto comunitário demonstrar que este procura atingir uma dupla finalidade ou 
que tem duas componentes que se inscrevem no âmbito de bases jurídicas diferentes e se uma 
destas for identificável como principal ou preponderante, sendo a outra apenas acessória, o 
acto deverá ser fundamentado numa única base jurídica, ou seja, a exigida pela finalidade ou 
componente principal ou preponderante1

Apenas se, a título excepcional, se provar que o acto procura realizar simultaneamente vários 
objectivos ou tem várias componentes que se encontram ligados de forma indissociável, sem 
que um seja secundário ou indirecto em relação ao outro, esse acto deverá assentar nas 
diferentes bases jurídicas correspondentes, desde que os seus procedimentos sejam 
compatíveis2

Em princípio, o recurso a uma dupla base jurídica não é possível se os procedimentos 
estabelecidos para cada uma dessas bases jurídicas forem incompatíveis entre si3

IV. Escolha da base jurídica por parte da Comissão

A Comissão justificou o recurso a uma base jurídica dual nos seguintes termos:

Para melhorar a cooperação em matéria penal, é necessária uma maior aproximação dos 
direitos penais dos Estados-Membros a nível da luta contra o tráfico de seres humanos. Para 
esta finalidade, o Tratado prevê específica e exclusivamente a adopção de directivas.

…

A proposta promove uma aproximação do direito penal material e processual dos 
Estados-Membros do que a decisão-quadro em vigor, o que terá um impacto positivo na 
aplicação da lei e na cooperação judiciária a nível internacional, bem como da assistência 
prestada às vítimas.

V. Análise da finalidade e conteúdo da directiva proposta

Para determinar a finalidade e o conteúdo da directiva proposta é necessário examinar as suas 
disposições.

O artigo 1.º dispõe que a directiva tem a finalidade de estabelecer regras mínimas relativas à 
definição das infracções penais e das sanções no domínio do tráfico de seres humanos. Tem 
igualmente o objectivo de introduzir disposições comuns para reforçar a prevenção desses 
crimes e a protecção das suas vítimas.

O artigo 2.º estipula que os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias 
paragarantir que certos actos intencionais sejam puníveis como crimes relativos ao tráfico de 
seres humanos.

O artigo 3.º diz respeito à instigação, ajuda, cumplicidade e tentativa.
                                               
1 Processo C-91/05 Comissão contra Conselho [2008] Col. I-3651.
2 Processo C-338/01 Comissão conta Conselho [2004] Col. I-4829.
3 Processo C-178/03 Comissão contra Parlamento e Conselho [2006] Col. I-107.
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O artigo 4.º contém disposições relativas às sanções.

Os artigos 5.º e 6.º tratam da responsabilidade e sanções aplicáveis no que diz respeito a 
pessoas colectivas.

O artigo 7.º diz respeito à não instauração de processo penal ou não aplicação de sanções às 
vítimas.

O artigo 8.º inclui disposições relativas à investigação e acção penal.

O artigo 9.º diz respeito à componente jurisdicional.

O artigo 10.º trata da assistência e apoio às vítimas de tráfico de seres humanos

O artigo 11.º trata da protecção das vítimas de tráfico de seres humanos na investigação e 
processo penal.

O artigo 12.º estabelece disposições gerais em matéria de assistência, apoio e protecção às 
crianças que sejam vítimas do tráfico de seres humanos.

O artigo 13.º diz respeito à assistência e apoio às crianças que sejam vítimas de tráfico de 
seres humanos e o artigo 14.º diz respeito à protecção dessas crianças no âmbito da 
investigação e processo penal.

O artigo 15.º trata das questões relativas à prevenção, nomeadamente, a aprovação pelos 
Estados-Membros de medidas adequadas para desencorajar a procura que incentive todas as 
formas de exploração ligadas ao tráfico de seres humanos, assim como de medidas adequadas 
como campanhas de informação e sensibilização, programas de investigação e educação, e 
formação regular dos funcionários que possam vir a estar em contacto com vítimas e 
potenciais vítimas, a fim de que estes possam identificar e lidar com as vítimas e potenciais 
vítimas do tráfico de seres humanos. O articulado dispõe também que os Estados-Membros 
devem considerar a possibilidade de tomar medidas para criminalizar a utilização dos serviços 
das pessoas que são objecto de exploração, quando o utilizador tenha conhecimento de que a 
pessoa é vítima de algum dos crimes referidos no artigo 2.º da directiva.

O artigo 16.º diz respeito ao estabelecimento de relatores nacionais ou mecanismos 
equivalentes para avaliar as tendências do tráfico de seres humanos, medir os resultados das 
medidas de luta contra esse tráfico e apresentar às autoridades nacionais competentes 
relatórios sobre esta matéria.

O artigo 17.º revoga a Decisão-Quadro 2002/629/JAI e o artigo 18.º trata da transposição; o 
artigo 19.º da apresentação de relatórios e o artigo 20.º da entrada em vigor da directiva.

VI. Apreciação

Da precedente análise do conteúdo da proposta de directiva, afigura-se que esta diz respeito 
quase exclusivamente a questões do âmbito dos artigos 82.º e 83.º do TFUE, nomeadamente a 
definição de crimes e sanções em domínios de crimes particularmente graves com dimensões 
transfronteiras - nomeadamente o tráfico de seres humanos, devido à natureza ou impacto de 
tais crimes, ou à necessidade especial de os combater numa base comum. Esta conclusão não 
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é modificada pelas alterações apresentadas pelas duas comissões competentes.

Consequentemente, tendo em conta a postura de rigor do Tribunal de Justiça, a proposta de 
directiva deverá basear-se nas disposições do Tratado relativas ao direito penal e não há razão 
para citar no preâmbulo disposições relativas à política de imigração.

V. Conclusão e recomendação

À luz do anteriormente exposto, considera-se não haver justificação para aditar como base 
jurídica o n.º 2 do artigo 79.º do TFUE.

Na sua reunião de 20 de Setembro de 2010, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu 
portanto, com uma abstenção1recomendar o seguinte: a proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à 
protecção das vítimas e que revoga a Decisão-Quadro 2002/629/JAI deve ter como base 
jurídica o n.º 2 do artigo 82.º e o n.º 1 do artigo 83.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ªs os protestos da minha elevada consideração.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Estavam presentes no momento da votação: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Luigi Berlinguer (Vice-
Presidente), Raffaele Baldassarre (Vice-Presidente), Evelyn Regner (Vice-Presidente), Sebastian Valentin Bodu 
(Vice-Presidente), Eva Lichtenberger (Relatora), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco 
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka.


