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B7-0000/2009

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho - Um espaço de liberdade, de segurança e de justiça ao serviço 
dos cidadãos - Programa de Estocolmo

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa, em particular, as disposições relativas ao espaço de 
liberdade, segurança e justiça ("o ELSJ") e o seu novo quadro jurídico para a protecção 
dos direitos fundamentais e o reforço da cidadania da União, o artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia, com a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de Lisboa, o Protocolo n.º 
8 ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, inserido pelo Tratado de Lisboa
e respeitante à adesão da União à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais ("a CEDH"), e a Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia ("a Carta"), que tem o mesmo valor jurídico que os Tratados,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de Junho de 2009, intitulada "Um 
espaço de liberdade, de segurança e de justiça ao serviço dos cidadãos" 
(COM(2009)0262), que expõe as suas prioridades no domínio do ELSJ para 2010-2014, 
juntamente com a sua avaliação do Programa e do Plano de Acção da Haia 
(COM(2009)0263) e o painel de avaliação da execução que a acompanha 
(SEC(2009)0765), bem como as contribuições dos parlamentos nacionais, da sociedade 
civil e das agências e organismos da UE,

– Tendo em conta a pergunta de [...] de Setembro de 2009 ao Conselho e à Comissão sobre 
a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada "Um espaço 
de liberdade, de segurança e de justiça ao serviço dos cidadãos" - Programa de Estocolmo
(O-0000/2009 - B7-0000/2009),

– Tendo em conta o n.º 5 do artigo 115.º do seu Regimento,

A. Considerando que, desde a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, o ELSJ tem sido 
sempre um objectivo essencial da União Europeia; considerando, todavia, que, em muitos 
aspectos, especialmente no domínio da justiça civil, o Programa da Haia de 2005 perdeu 
de vista a visão clara e ambiciosa estabelecida no Programa de Tampere de 1999;
considerando, por esse motivo, que é essencial retomar o espírito original desse programa, 
que cobria todos os aspectos do direito, antes de a dimensão da segurança se ter tornado a 
prioridade política em consequência da viragem dramática e urgente na luta contra o 
terrorismo,

B. Considerando que o Tratado de Lisboa, que acaba de ser maciçamente aprovado pelo 
povo irlandês, reconfigurará os fundamentos, os objectivos e os métodos das políticas 
relacionadas com o ELSJ,  

C. Considerando que os direitos e o papel institucional pela primeira vez atribuídos pelo 
Tratado de Lisboa aos Parlamentos nacionais terão um impacto positivo, designadamente 
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sobre o desenvolvimento e o funcionamento do ELSJ, especialmente devido ao facto de o 
respeito do princípio da subsidiariedade ser mais bem garantido,  

D. Considerando que a adesão da União à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais, prevista pelo Tratado de Lisboa, não afectará 
a protecção dos direitos fundamentais numa União fundada na Carta dos Direitos 
Fundamentais e na jurisprudência do Tribunal de Justiça e constituirá um elemento 
precioso de protecção suplementar, sem esquecer que importa estabelecer uma distinção 
clara entre as competências do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e as do Tribunal 
de Justiça, 

E. Considerando que a transparência no processo legislativo deve ser primordial e que os 
cidadãos e os Parlamentos nacionais devem poder acompanhar a definição e execução das 
políticas relacionadas com o ELSJ,

F. Considerando que, no domínio da justiça civil, as prioridades para os próximos cinco anos 
devem reflectir as necessidades expressas pelos cidadãos individuais e pelas empresas,

G. Considerando que o espaço judiciário europeu se deve fundar numa cultura judiciária 
europeia entre os profissionais do direito e os magistrados – especialmente, os juízes de 
primeira instância - que não se baseie apenas no direito comunitário, mas seja 
desenvolvida através do conhecimento e da compreensão mútuos dos sistemas judiciários 
nacionais, de uma revisão profunda dos currículos universitários, de intercâmbios, visitas 
de estudo e formação conjunta com o apoio activo das redes europeias nos vários sectores 
do sistema judiciário, 

Perspectivas do ELSJ no âmbito do Tratado de Lisboa

1. Constata que o novo programa plurianual no âmbito do ELSJ será provavelmente 
aprovado e implementado ao abrigo do novo quadro jurídico definido pelo Tratado de 
Lisboa, o que significa que deve incorporar já todas as inovações introduzidas pelo 
Tratado, a saber:

- a cooperação de Schengen é confirmada como sendo o cerne do ELSJ;

- a cidadania da União e a protecção dos direitos fundamentais tornar-se-ão o cerne das 
políticas relacionadas com o ELSJ, e as instituições da UE serão chamadas a respeitar 
o princípio da igualdade dos cidadãos da UE;

- a actual dicotomia entre o regime ordinário e o regime intergovernamental, tal como 
estabelecida pelo Tratado de Maastricht, chegará ao fim, o que evidencia uma 
confiança acrescida entre os Estados-Membros,

- o processo de tomada de decisão será reforçado mediante o alargamento da votação 
por maioria qualificada no Conselho, o que permitirá que actos relacionado com 
domínios semelhantes ou conexos sejam aprovados segundo o mesmo sistema de 
votação,

- salvaguardas adicionais garantirão o respeito estrito dos princípios da subsidiariedade 
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e da proporcionalidade no ELSJ, assegurando que um número relativamente pequeno 
de Parlamentos nacionais possa accionar um "procedimento de alerta" e conferindo a 
um Estado-Membro o direito de recorrer, a título individual, a um "travão de 
emergência", caso considere que um projecto de instrumento legal no domínio da 
cooperação judiciária em matéria penal possa afectar elementos essenciais da sua 
ordem interna nacional;

2. Congratula-se com a introdução, pelo Tratado de Lisboa, do processo de co-decisão 
enquanto processo legislativo ordinário nos domínios do ELSJ em que não era, até à data,
aplicado; considera que a associação do Parlamento Europeu à ratificação de acordos 
internacionais constitui o complemento necessário das competências que lhe serão 
reconhecidas no plano interno, nomeadamente nas matérias cobertas pelo actual terceiro 
pilar;  

3. Salienta a importância do alargamento, sem restrições, da competência do Tribunal de
Justiça tanto para adoptar decisões prejudiciais relativamente a todas as questões 
relacionadas com o ELSJ e como para permitir à Comissão dar início a processos de 
infracção1;

4. Considera que o princípio da solidariedade entre os Estados-Membros e entre os 
Estados-Membros e a União assume um significado particular no âmbito do ELSJ e se 
deve transformar em solidariedade activa, designadamente quando está em causa o 
controlo nas fronteiras, a imigração, a protecção civil e a cláusula de solidariedade;

Um programa plurianual mais coerente, transparente e democrático

5. Considera que, no âmbito da implementação do Programa de Estocolmo, um objectivo 
prioritário deve ser assegurar, num espírito de cooperação leal, que os cidadãos 
beneficiem de um nível equivalente de protecção dos seus direitos fundamentais, sempre 
que sejam confrontados com o poder público exercido pela União ou pelos 
Estados-Membros, e que ninguém seja desfavorecido nas suas relações jurídicas com 
outros pelo facto de optar pelo exercício das liberdades fundamentais conferidas aos 
cidadãos da União, em conformidade com a tradição dos direitos humanos e o Estado de 
Direito comum aos Estados-Membros;    

6. Salienta que, no novo quadro jurídico e institucional criado pelo Tratado de Lisboa, novas 
acções no ELSJ apenas podem ser desenvolvidas se o Parlamento Europeu, os 
Parlamentos nacionais e a sociedade civil forem associados de forma adequada, a fim de 
construir um debate aberto e contínuo; 

7. Solicita um processo legislativo mais transparente a nível da UE e a nível nacional, 
especialmente nos casos em que uma proposta possa afectar os direitos da pessoa 
individual ou do cidadão, independentemente de a iniciativa ser apresentada pela 
Comissão ou por um grupo de Estados-Membros;  

8. Congratula-se com a criação, pelo Tratado de Lisboa, de um quadro para a avaliação das 
políticas do ELSJ e solicita o estabelecimento de um sistema concreto de avaliação que 

                                               
1 Sob reserva do artigo 10.º do Protocolo n.º 36 relativo às disposições transitórias e do artigo 276.º do TFUE.
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abranja a qualidade, a eficácia e a equidade da justiça, envolvendo estreitamente o 
Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais;

9. Solicita que uma avaliação periódica dos resultados alcançados no âmbito do programa 
plurianual seja objecto de um debate anual no seio do Parlamento Europeu, que se deve 
centrar na protecção dos direitos fundamentais na UE e se deve basear em relatórios do 
Conselho, da Comissão e da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(FRA);

Uma Europa de direitos

10. Crê firmemente que devem ser adoptadas medidas para tornar os cidadãos da UE mais 
cientes dos seus direitos fundamentais;

11. Considera que a diversidade enriquece a União e que a União deve ser um ambiente 
seguro em que as diferenças são respeitadas e os mais vulneráveis são protegidos; insiste 
em que devem ser perseguidas com determinação medidas para combater a discriminação, 
o racismo, o anti-semitismo, a xenofobia e a homofobia e para proteger as crianças, as 
minorias e as pessoas vulneráveis, juntamente com esforços para aumentar o nível de 
sensibilização para a legislação anti-discriminação entre os cidadãos, utilizando 
plenamente os instrumentos existentes, incluindo os programas financeiros;

12. Recorda que, com o Tratado de Lisboa, a Carta dos Direitos Fundamentais da União se 
torna vinculativa ao mesmo título que os Tratados e inteiramente aplicável a todas as 
medidas adoptadas no domínio do ELSJ, e que o seu respeito será controlado pelo 
Tribunal de Justiça;

13. Recorda igualmente que a União adere à Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e que, consequentemente, as 
negociações com vista à adesão da União à CEDH devem ter imediatamente início, 
devendo ser igualmente concluídos acordos de cooperação com instituições e organismos 
internacionais responsáveis pela protecção dos direitos fundamentais;

14. Solicita uma avaliação do impacto, do ponto de vista dos direitos fundamentais, de cada 
nova política proposta legislativa e programa, avaliação essa que deverá indicar 
claramente quais os direitos fundamentais que podem ser afectados e que medidas estão 
previstas para os salvaguardar, em conformidade com os princípios da proporcionalidade 
e da necessidade;

15. Solicita a recolha e compilação, pela Agência dos Direitos Fundamentais, de estatísticas 
fiáveis e comparáveis em matéria de discriminação e a sua publicação sob forma 
facilmente compreensível; partilha o ponto de vista das três Presidências do Conselho 
(França, República Checa e Suécia) de que se deve proceder a uma revisão do mandato da 
Agência dos Direitos Fundamentais até 31 de Dezembro de 2009 e de que essa revisão 
proporcionará uma oportunidade para aprofundar a cooperação com o Conselho da 
Europa;

Reforço dos direitos relacionados com a cidadania da União
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16. Deseja a elaboração de uma lei eleitoral uniforme e reitera a sua posição segundo a qual, 
para encorajar os cidadãos europeus a participar nas eleições europeias no seu 
Estado-Membro de residência de que não têm a nacionalidade, o Conselho, nas 
modalidades que é chamado a adoptar, se deverá limitar ao estritamente necessário para 
dar efeito aos direitos de voto e de elegibilidade; examinará, com interesse, a proposta da 
Comissão de antecipar a votação para as eleições europeias para a semana de 9 de Maio;

17. Solicita aos Estados-Membros que implementem inteiramente os direitos relacionados 
com a cidadania da União, de molde a que os cidadãos da União possam exercer o seu 
direito à livre circulação, juntamente com os membros da sua família, permitindo-lhes 
assim viajar, trabalhar, estudar, aposentar-se ou ter uma vida familiar sem restrições em 
todo o território da União Europeia;

18. Solicita aos Estados-Membros que implementem, de forma equitativa e coerente, a sua 
obrigação de assegurar protecção consular e diplomática aos cidadãos da União;

Uma Europa que protege os seus cidadãos

19. Insta os Estados-Membros a assegurarem que a futura acção da UE neste domínio 
estabeleça o justo equilíbrio entre a segurança e a liberdade;

20. Insta a Comissão a, nos casos em que o actual requisito de unanimidade impede uma nova 
acção efectiva, se centrar na promoção da liberdade dos cidadãos da EU ao desenvolver o 
quadro jurídico da UE em matéria penal; considera, com efeito, que o imperativo de 
protecção dos cidadãos contra o terrorismo e o crime organizado deve ser enquadrado em 
legislação clara que proporcione aos cidadãos da UE meios eficazes de impugnação de 
regras desproporcionais ou pouco claras; 

21. Considera que o exercício destas liberdades deve ser assegurado para além das fronteiras 
nacionais, e que os cidadãos da UE devem poder exercer plenamente os seus direitos 
específicos, mesmo fora da União;

22. Entende que, sempre que seja prevista uma acção da UE neste domínio, devem ser 
estabelecidos critérios para avaliar a proporcionalidade e a necessidade de limitações aos 
direitos fundamentais;

Uma Europa da solidariedade

23. Insta a que as políticas de integração, imigração e asilo se fundem no mais amplo respeito 
dos direitos fundamentais e a que o direito comunitário seja compatível com os 
instrumentos do direito internacional neste domínio, por forma a assegurar uma 
abordagem consistente e a desenvolver uma acção coerente, não só no domínio da luta 
contra a imigração ilegal como também para ajudar os refugiados em dificuldades;

24. Insta os Estados-Membros a se empenharem activamente e a demonstrarem a sua inteira 
determinação em trabalhar em conjunto no quadro do mecanismo de reinstalação interna;

25. Apela, neste contexto, à oficialização rápida de um sistema de "solidariedade obrigatória 



RE\791080PT.doc 7/11 PE428.296v01-00

PT

e irrevogável", juntamente com uma cooperação acrescida com os países terceiros, tal 
como previsto nos Tratados;

26. Solicita a adopção de um modelo abrangente que estabeleça os objectivos globais e a 
arquitectura da estratégia integrada de gestão das fronteiras da União;

27. Insiste em que não devem ser lançados novos instrumentos ou sistemas, enquanto os 
instrumentos existentes não forem inteiramente operacionais, seguros e fiáveis, e solicita 
uma avaliação aprofundada da necessidade e da proporcionalidade de novos instrumentos 
relacionados com questões como a entrada/saída, o programa de passageiros registados e 
o sistema de autorização prévia de viagem;

28. Considera que a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 
Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX) constitui um 
instrumento essencial da estratégia global da União em matéria de imigração e apoia a 
revisão do seu mandato - incluindo um quadro claro para as operações de regresso que 
respeite as normas internacionais dos direitos humanos - a fim de reforçar o seu papel;

29. Recorda que é absolutamente necessário a FRONTEX poder contar com a existência de 
recursos colocados à sua disposição pelos Estados-Membros, tanto para a coordenação 
das diversas operações conjuntas como para as suas missões permanentes;

Justiça civil e comercial para as famílias, os cidadãos e as empresas

Maior acesso dos cidadãos e das empresas à justiça civil

30. Considera que as prioridades no domínio da justiça civil se devem centrar, acima de tudo, 
na resposta às necessidades expressas pelos cidadãos e pelas empresas, simplificando 
continuamente a maquinaria da justiça e instituindo procedimentos mais claros e mais 
acessíveis; para esse efeito, congratulando-se simultaneamente as decisões da Comissão de 
apresentar uma proposta sobre os testamentos e as sucessões e um Livro Verde sobre os 
regimes de propriedade matrimonial no contexto da separação e do divórcio, solicita:

– novos esforços para promover sistemas alternativos de resolução de litígios, visando em 
particular melhorar o acesso à justiça por parte dos consumidores; salienta que os 
mecanismos colectivos de recurso a nível comunitário não devem conduzir a uma 
fragmentação desnecessária do direito processual nacional;

– propostas com vista a um sistema europeu simples e autónomo para a penhora de contas 
bancárias e o congelamento temporário de depósitos bancários, o reconhecimento 
mútuo e a aplicação de actos autênticos, disposições para colmatar as lacunas que 
subsistem no Regulamento Roma II1 relativamente aos direitos da personalidade e à 
difamação, uma solução definitiva para o problema de acordos bilaterais em matéria de 
jurisdição e o reconhecimento e a execução de sentenças, assim como disposições para 
colmatar a lacuna identificada pelo Tribunal de Justiça no domínio do direito das 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativo à lei 
aplicável às obrigações extracontratuais (Roma II) (JO L 199, 31.7.2007, p.40).
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sociedades, uma proposta relativa à protecção de adultos vulneráveis e uma proposta de 
regulamento, a adoptar, se necessário, recorrendo à cooperação reforçada, relativo ao 
direito aplicável em matéria matrimonial e de regulação do poder paternal;

– que seja dada consideração detalhada a uma forma de medida provisória comunitária 
adicional às que podem ser ordenadas pelos tribunais nacionais, às divergentes 
abordagens jurídicas nacionais à reserva de propriedade e outros mecanismos 
semelhantes, ao reconhecimento das adopções internacionais, assim como à questão 
global do reconhecimento mútuo dos documentos nacionais de estado civil; 

– a aplicação prática da grande quantidade de legislação inovadora até à data adoptada no 
domínio do processo civil europeu, que deverá ser estudada com vista à sua 
simplificação, na medida do possível, e codificação num único instrumento que reúna 
toda a legislação comunitária adoptada neste domínio;

Tirar inteiramente benefício do mercado único através do direito europeu dos contratos

31. Solicita à Comissão que intensifique os seus trabalhos sobre o direito europeu dos 
contratos, baseando-se no estudo sobre o Projectos de Quadro Comum de Referência, 
e envolva plenamente o Parlamento no processo aberto e democrático que deve 
conduzir à adopção de um Quadro Político Comum de Referência; salienta que o 
Quadro Político Comum de Referência se deve traduzir na adopção de um instrumento 
facultativo e directamente aplicável que permita às partes num contrato, inter alia, as 
empresas e os consumidores, escolher livremente o direito europeu dos contratos 
como a lei aplicável à sua transacção;

Combater a criminalidade, garantindo simultaneamente os direitos dos cidadãos

Prioridades no domínio da justiça penal

32. Solicita a construção de um espaço europeu da justiça penal baseado no respeito dos 
direitos fundamentais e que deve ser desenvolvido através de:

 um instrumento jurídico ambicioso relativo às salvaguardas processuais em processos 
penais, baseado na presunção da inocência e que assegure plenamente os direitos da 
defesa

 um quadro jurídico abrangente que ofereça às vítimas de crime a mais ampla 
protecção possível, incluindo uma compensação adequada e a protecção de 
testemunhas,

 normas mínimas em matéria de condições de prisão e detenção e um conjunto comum 
de direitos dos reclusos na UE, e 

 um instrumento jurídico abrangente sobre a obtenção e a admissibilidade de provas 
nos processos penais; 

Uma estratégia de segurança coerente e multiníveis

33. Considera que a futura acção de luta contra o crime organizado e o terrorismo deve ser 
mais orientada para a protecção dos direitos fundamentais e prever a protecção
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adequada das testemunhas, incentivos para as pessoas que cooperam no 
desmantelamento de redes terroristas, assim como políticas de prevenção e integração 
destinadas especialmente a pessoas que pertencem a categorias de alto risco;

34. Solicita a publicação anual de um relatório exaustivo sobre a criminalidade na EU que 
integre relatórios relacionados com áreas específicas como, por exemplo, uma 
avaliação da ameaça do crime organizado e o relatório anual da Eurojust, e salienta a 
necessidade de uma abordagem interdisciplinar e de uma estratégia abrangente para a 
prevenção e a luta contra crimes como o tráfico de seres humanos e o cibercrime;

35. Insiste no desenvolvimento de uma estratégia de segurança europeia abrangente, 
baseada nos planos de segurança dos Estados-Membros, num princípio de 
solidariedade mais forte e numa avaliação objectiva do valor acrescentado das 
agências, redes e intercâmbios de informação da UE; tenciona acompanhar de perto, 
juntamente com os Parlamentos nacionais, todas as actividades levadas a cabo pelo 
Conselho no contexto da cooperação operacional sobre a segurança interna da UE;

Organismos e agências operacionais

36. Atribui grande importância à Eurojust e à Europol e está empenhado em participar 
inteiramente, juntamente com os parlamentos nacionais, na definição, avaliação e 
controlo da sua actividade;

37. Solicita uma cooperação mais estreita e mais aprofundada entre as administrações 
nacionais, as agências europeias e as equipas operativas conjuntas através de redes 
especializadas (designadamente o Sistema de Informação de Schengen II (SIS), o 
Sistema de Informação sobre Vistos, o Sistema de Informação Aduaneira e as redes 
judiciárias) e uma cooperação específica entre os serviços de informação e os serviços 
policiais a nível nacional e europeu na luta contra o terrorismo e o crime organizado;

Construir uma cultura judiciária europeia

38. Solicita a criação de uma cultura judiciária europeia que cubra todos os aspectos do 
direito; salienta, para esse efeito, que:

– a Rede dos Presidentes dos Supremos Tribunais, a Rede Europeia dos 
Conselhos de Justiça, a Associação dos Conselhos de Estado e das Jurisdições 
Administrativas Supremas e a Rede Eurojustice dos procuradores-gerais 
europeus, funcionários judiciais e profissionais do direito podem prestar um 
grande contributo para a coordenação e promoção da formação profissional 
dos magistrados e a compreensão mútua dos sistemas jurídicos dos outros 
Estados-Membros e para facilitar a resolução de litígios e problemas 
transfronteiriços, devendo as suas actividades ser encorajadas e devidamente 
financiadas; entende que tal se deverá traduzir num plano de formação 
judiciária europeia, elaborado em conjunto com as redes judiciárias 
supramencionadas e a Rede Europeia de Formação Judiciária, e que deverá ser 
inteiramente financiado;
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– devem ser aplicadas políticas activas destinadas a promover o conhecimento e 
a compreensão mútuos do direito estrangeiro e, assim, alcançar uma maior 
certeza jurídica e promover a confiança mútua, essencial para o 
reconhecimento mútuo; estas políticas devem prever o intercâmbio de 
experiências, intercâmbios, visitas e informação, assim como cursos para os 
profissionais do direito e os magistrados, bem como a criação, pelas 
organizações profissionais, de um sistema comum de pontos/créditos de 
formação para os profissionais do direito, conjugado com uma rede de 
organismos de formação jurídica no território da UE, acreditados para oferecer 
aos profissionais do direito e aos juízes cursos de iniciação ao direito nacional;

Justiça electrónica: um instrumento para os cidadãos, os profissionais do direito e os 
magistrados

39. Solicita que seja envidados esforços acrescidos para promover e desenvolver a justiça 
electrónica a nível comunitário, no interesse do acesso à justiça por parte dos cidadãos 
e das empresas, e considera que:

– os Estados-Membros que cooperam em projectos bilaterais devem assegurar 
que o seu trabalho é concebido de forma a ser transferível para um nível 
comunitário, a fim de evitar uma duplicação desnecessária de esforços;

– o corpo existente de legislação comunitária no domínio do direito civil, em 
particular o direito processual, deve ser tornado mais compatível com a 
utilização das tecnologias da informação, especialmente no que se refere à 
injunção de pagamento europeia e aos processos relativos a pequenos 
montantes, ao Regulamento relativo à obtenção de provas em matéria civil1 e 
ao sistemas alternativos de resolução de litígios, e devem ser adoptadas 
medidas no domínio dos actos electrónicos e da transparência do património do 
devedor; o objectivo deverá ser alcançar procedimentos civis mais simples, 
mais baratos e mais rápidos em casos transfronteiriços;

– os instrumentos electrónicos como o Sistema Europeu de Informação sobre os 
Registos Criminais e o  SIS;

Questões urgentes

40. Solicita uma fusão progressiva, num todo coerente, das 1 200 medidas diversas 
adoptadas no âmbito do ELSJ desde 1993, tendo simultaneamente em conta as novas 
missões e papéis da União, bem como o novo quadro jurídico oferecido pelo Tratado
de Lisboa, começando pelos domínios considerados prioritários em concertação com o 
Parlamento Europeu;

41. Entende que, nos casos em que um processo legislativo teve início ao abrigo das 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 1206/2001 do Conselho, de 28de Maio de 2001, relativo à cooperação entre os tribunais 
dos Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil ou comercial (JO L 174, 27.6.2001, 
p.1).
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disposições do Tratado de Nice que prevêem uma simples consulta do Parlamento, 
como é o caso de muitos domínios relacionados com o ELSJ, e em que o Parlamento 
tenha emitido o seu parecer, o processo legislativo deverá recomeçar ao abrigo do 
Tratado de Lisboa em primeira leitura, a fim de dar ao Parlamento a oportunidade de 
se expressar no conhecimento das suas prerrogativas; 

42. Reserva-se o direito de apresentar propostas específicas, quando for consultado sobre 
o programa de acção legislativa;

o
o      o

43. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


