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Alteração 55
Rosario Crocetta
Projeto de diretiva
Considerando 1

Texto da iniciativa Alteração

(1) A União Europeia estabeleceu como 
objetivo manter e desenvolver um espaço 
de liberdade, segurança e justiça.

(1) A União europeia estabeleceu como 
objetivo manter e desenvolver um espaço 
de liberdade, segurança e justiça, em 
conformidade com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e os 
princípios constitucionais dos diversos 
Estados-Membros.

Or. it

Alteração 56
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(1-A) A Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem (CEDH) e a jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
(TEDH) ajudaram a definir e melhorar as 
normas de direitos humanos, incluindo o 
direito a um julgamento equitativo na 
Europa. Os Tratados e a Carta 
estabelecem um papel especial para o 
mecanismo da Convenção, tal como 
consagrado no artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia na perspetiva da adesão 
da UE à Convenção, e que define os 
direitos fundamentais da Convenção 
como princípios gerais do direito da 
União, e como consagrado no artigo 52.º 
da Carta, que garante uma interpretação 
harmonizada entre a Carta e a Convenção 
no que respeita e esses direitos.

Or. en
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Alteração 57
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 2

Texto da iniciativa Alteração

(2) De acordo com o n.º 1 do artigo 82.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a cooperação judiciária em 
matéria penal na União assenta no 
princípio do reconhecimento mútuo das 
sentenças e decisões judiciais, principio 
esse comummente referido, desde o 
Conselho Europeu de Tampere, de 15 e 16 
de outubro de 1999, como a pedra angular 
da cooperação judiciária em matéria penal 
na União.

(2) De acordo com o n.º 1 do artigo 82.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a cooperação judiciária em 
matéria penal na União assenta no 
princípio do reconhecimento mútuo das 
sentenças e decisões judiciais, principio 
esse comummente referido, desde o 
Conselho Europeu de Tampere, de 15 e 16 
de outubro de 1999, como a pedra angular 
da cooperação judiciária em matéria penal 
na União. Sem pôr em questão os seus 
efeitos positivos e o seu papel central, o 
reconhecimento mútuo deve ser aplicado 
em domínios jurídicos que não se 
encontram harmonizados e em que 
existem tradições jurídicas diferentes e 
sistemas processuais penais diferentes, 
podendo por conseguinte resultar em 
anomalias legais em detrimento dos 
direitos dos suspeitos, como o demonstra a 
experiência adquirida com a utilização do 
Mandado de Detenção Europeu. Há que 
estabelecer medidas que permitam a um 
tribunal nacional intervir 
substancialmente em processos em que 
essas anomalias surjam. Além disso, 
qualquer aplicação do conceito de 
reconhecimento mútuo deve também 
garantir os direitos fundamentais 
consagrados na Carta e na Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem.

Or. en

Alteração 58
Rosario Crocetta
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Projeto de diretiva
Considerando 2

Texto da iniciativa Alteração

(2) De acordo com o n.º 1 do artigo 82.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a cooperação judiciária em 
matéria penal na União assenta no 
princípio do reconhecimento mútuo das 
sentenças e decisões judiciais, principio 
esse comummente referido, desde o 
Conselho Europeu de Tampere, de 15 e 16 
de outubro de 1999, como a pedra angular 
da cooperação judiciária em matéria penal 
na União.

(2) De acordo com o n.º 1 do artigo 82.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a cooperação judiciária em 
matéria penal na União assenta no 
princípio do reconhecimento mútuo das
sentenças e decisões judiciais, principio 
esse comummente referido, desde o 
Conselho Europeu de Tampere, de 15 e 16 
de outubro de 1999, como a pedra angular 
da cooperação judiciária em matéria penal 
na União, em conformidade com a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e os princípios constitucionais 
dos Estados-Membros envolvidos na DEI.

Or. it

Alteração 59
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(2-A) O Estado de execução não pode 
recusar a DEI com base nas diferenças 
existentes entre a sua própria legislação 
ordinária e a do Estado de emissão, mas 
poderá fazê-lo se a DEI violar a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e os princípios constitucionais 
do Estado de execução. 

Or. it

Alteração 60
Kinga Göncz
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Projeto de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(2-A) A cooperação judiciária baseia-se 
na confiança mútua nos sistemas um do 
outro, o que exige um sistema judicial que 
funcione bem, independente e imparcial, 
sem qualquer interferência política em 
todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 61
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(2-A) Existem diferenças substanciais 
entre os Estados-Membros em termos 
constitucionais e legais, especialmente no 
que respeita ao papel do Ministério 
Público e à admissibilidade de provas, que 
a DEI deve necessariamente ter em conta. 
Daí resulta que a DEI não pode obviar a 
essas diferenças, requerendo menos do 
que necessário nos Estados de execução, e 
o facto de os direitos fundamentais ou os 
princípios constitucionais nacionais nos 
Estados-Membros em causa poderem ser 
infringidos deve constituir um 
fundamento adicional para a recusa.

Or. en

Alteração 62
Cornelis de Jong
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Projeto de diretiva
Considerando 12

Texto da iniciativa Alteração

(12) Para garantir a eficácia da 
cooperação judiciária em matéria penal, 
deverão ser estabelecidos limites às 
possibilidades de recusar o 
reconhecimento ou a execução da DEI, 
bem como aos motivos de adiamento da 
sua execução.

Suprimido

Or. en

Alteração 63
Anna Hedh

Projeto de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(12-A) Deve ser possível recusar uma DEI 
quando o seu reconhecimento ou 
execução no Estado de execução implicar 
a violação de uma imunidade ou de um 
privilégio nesse Estado. Não existe uma 
definição daquilo que constitui uma 
imunidade ou privilégio na União 
Europeia, e a definição precisa destes 
termos cabe por conseguinte ao direito 
nacional, o qual pode incluir proteções 
que se apliquem às profissões médicas e 
legais, mas não deve ser interpretado de 
forma que contrarie a obrigação de abolir 
certos fundamentos de recusa do 
artigo 7.º do Protocolo de 2001 à 
Convenção relativa ao Auxílio Judiciário 
Mútuo em Matéria Penal entre os 
Estados-Membros da União Europeia. 
Podem também ser incluídas, embora não 
constituam necessariamente um privilégio 
ou imunidade, regras relativas à liberdade 
de imprensa e à liberdade de expressão 
noutros meios de comunicação social.
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Or. en

Alteração 64
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(13-A) Os dados pessoais tratados no 
contexto da execução da presente diretiva 
serão protegidos em conformidade com os 
instrumentos relevantes, incluindo os 
princípios da Convenção do Conselho da 
Europa de 28 de Janeiro de 1981 para a 
proteção das pessoas relativamente ao 
tratamento automatizado de dados de 
caráter pessoal, bem como da proteção 
adicional concedida pela presente diretiva 
na linha do artigo 23.º da Convenção da 
União Europeia relativa ao Auxílio 
Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre 
os Estados-Membros, de 29 de Maio 
de 2000.

Or. en

Alteração 65
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(13-A) Os recursos judiciais disponíveis 
contra uma DEI devem pelo menos 
igualar os disponíveis em casos nacionais 
contra a medida de investigação em 
questão. De acordo com o seu direito 
nacional, os Estados-Membros devem 
assegurar que esses recursos judiciais 
possam ser utilizados, devendo informar 
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rapidamente os interessados acerca das 
possibilidades e métodos de recurso. Nos 
casos em que sejam formuladas objeções
contra uma DEI por uma parte 
interessada no Estado de execução, o 
Estado de execução avaliará se existem 
razões para não reconhecer a DEI, por 
exemplo devido à falta de 
proporcionalidade, ou à violação de 
direitos humanos, sendo aconselhável que 
essas informações sejam transmitidas pela 
autoridade emitente e que a parte 
interessada seja devidamente informada. 
É necessário assegurar o direito à 
informação e o acesso aos tribunais por 
parte das pessoas afetadas por uma DEI. 
Os direitos da defesa fazem parte do 
direito a um julgamento equitativo 
(artigos 47.º e 48.º da Carta) ao longo de 
todas as fases do processo.

Or. en

Alteração 66
Anna Hedh

Projeto de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(13-A) Os recursos judiciais disponíveis 
contra uma DEI devem pelo menos 
igualar os disponíveis em casos nacionais 
contra a medida de investigação em 
causa. De acordo com o seu direito 
nacional, os Estados-Membros devem 
assegurar que esses recursos judiciais 
possam ser utilizados, devendo informar 
atempadamente as partes interessadas 
acerca das possibilidades e métodos de 
recurso judicial. Nos casos em que haja 
objeções contra uma DEI por parte de um 
interessado do Estado-Membro de 
execução relativamente a razões mais 
substantivas quanto à emissão de uma 
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DEI, é aconselhável que tais informações 
sejam transmitidas à autoridade emitente 
e que a parte interessada seja 
devidamente informada. É necessário 
assegurar o direito à informação e o 
acesso aos tribunais para as pessoas 
afetadas por uma DEI. Os direitos da 
defesa fazem parte do direito a um 
julgamento equitativo (artigos 47.º e 48.º 
da Carta) ao longo de todas as fases do 
processo.

Or. en

Alteração 67
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(13-A) A fim de executar as DEI em 
países que não disponham de grandes 
recursos em termos financeiros e de 
investigação, sendo estes insuficientes, os 
custos da execução da DEI, normalmente 
suportados pelo Estado de execução, 
podem ser diretamente assumidos pelo 
Estado de emissão da DEI. Os Estados-
Membros podem também estabelecer 
acordos gerais ou específicos através dos 
quais compensam os custos incorridos 
mediante contas de compensação.

Or. it

Alteração 68
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 14
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Texto da iniciativa Alteração

(14) A DEI estabelece um regime único 
para a obtenção de elementos de prova. 
Todavia, são necessárias regras adicionais 
para alguns tipos de medidas de 
investigação que deverão ser incluídas na 
DEI, como sejam a transferência 
temporária de pessoas detidas, a audição 
por videoconferência ou conferência 
telefónica, a obtenção de informações 
relacionadas com contas ou operações 
bancárias, ou as entregas vigiadas. A DEI 
abrange medidas de investigação que 
impliquem a recolha de elementos de prova 
em tempo real, de forma ininterrupta e 
durante um determinado período, embora a 
autoridade de execução deva dispor de 
flexibilidade em relação a estas medidas, 
dadas as diferenças existentes no direito 
interno dos Estados-Membros.

(14) A DEI estabelece um regime único 
para a obtenção de elementos de prova. 
Todavia, são necessárias regras adicionais 
para alguns tipos de medidas de 
investigação que deverão ser incluídas na 
DEI, como sejam a transferência 
temporária de pessoas detidas, a audição 
por videoconferência ou conferência 
telefónica, a obtenção de informações 
relacionadas com contas ou operações 
bancárias. A DEI abrange medidas de 
investigação que impliquem a recolha de 
elementos de prova em tempo real, de 
forma ininterrupta e durante um 
determinado período, embora a autoridade 
de execução deva dispor de flexibilidade 
em relação a estas medidas, dadas as 
diferenças existentes no direito interno dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 69
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(14-A) A presente diretiva estabelece 
regras para efetuar, em todas as fases do 
processo penal, medidas de investigação, 
incluindo na fase de julgamento, se 
necessário com a participação da pessoa, 
tendo em vista a obtenção de provas. Por 
exemplo, pode ser emitida uma DEI para 
a transferência temporária da pessoa para 
o Estado de emissão ou para a realização 
de uma audição por videoconferência. 
Contudo, quando a pessoa deva ser 
transferida para outro Estado-Membro 
para efeitos de processo penal, incluindo 
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a comparência dessa pessoa perante um 
tribunal para ser sujeita a julgamento, 
deve ser emitido um mandado de detenção 
europeu em conformidade com a 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho.

Or. en

Alteração 70
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 14-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(14-B) Tendo em vista uma utilização 
proporcionada de mandados de detenção 
europeus para efeitos de ação judicial, as 
autoridades judiciais devem avaliar se a 
emissão de uma DEI para a audição de 
uma pessoa suspeita ou acusada através 
de videoconferência poderá constituir 
uma alternativa eficaz.

Or. en

Alteração 71
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 14-C (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(14-C) Pode ser emitida uma DEI para 
obter informações que constituam prova 
relativamente a contas de qualquer 
natureza detidas em qualquer banco ou 
instituição financeira não-bancária pela 
pessoa sujeita a processo penal. Esta 
possibilidade deve ser entendida em 
sentido lato, incluindo não só qualquer 
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pessoa suspeita ou acusada mas também 
qualquer outra pessoa relativamente à 
qual tais informações sejam consideradas 
necessárias pelas autoridades competentes 
no decurso do processo penal.

Or. en

Alteração 72
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 14-D (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(14-D) Quando na presente diretiva se 
fizer referência às instituições 
financeiras, esse termo deverá ser 
interpretado em conformidade com as 
definições relevantes do artigo 3.º da 
Diretiva 2005/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro 
de 2005 relativa à prevenção da utilização 
do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo1.
_______________
1 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Alteração 73
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 14-E (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(14-E) Quando uma DEI for emitida para 
obter “ dados” relativos a uma conta 
determinada, "dados" devem ser 



PE480.869v01-00 14/81 AM\891612PT.doc

PT

entendidos como incluindo pelo menos o 
nome e o endereço do titular da conta, 
detalhes sobre quaisquer procurações 
relativas a essa conta, e quaisquer outros 
detalhes ou documentos fornecidos pelo 
titular da conta aquando da sua abertura 
e que continuem a ser detidos pelo banco.

Or. en

Alteração 74
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 14-F (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(14-F) A presente diretiva, atendendo ao 
seu âmbito, ocupa-se de medidas 
provisórias tendo em vista apenas a 
obtenção de provas. A este respeito, há 
que sublinhar que qualquer elemento, 
incluindo ativos financeiros, pode ser 
sujeito a várias medidas provisórias no 
decurso do processo penal, não só para 
efeitos de obtenção de provas mas também 
tendo em vista o confisco. É importante 
reconhecer que a distinção entre os dois 
objetivos das medidas provisórias nem 
sempre é óbvia, e que o objetivo da 
medida provisória pode modificar-se 
durante o processo. Por esta razão, é 
crucial que os futuros trabalhos 
mantenham uma inter-relação fluida 
entre os diversos instrumentos aplicáveis 
neste domínio. Além disso, e pela mesma 
razão, cabe à autoridade emitente avaliar 
se o elemento deve ser utilizado como 
prova e por conseguinte ser objeto de uma 
DEI.

Or. en
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Alteração 75
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(17-A) Os dados pessoais tratados em 
implementação da presente diretiva devem 
ser protegidos, em conformidade com o 
disposto na Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, de 27 de 
novembro de 2008 relativa à proteção dos 
dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em 
matéria penal1. As provas obtidas ao 
abrigo de uma DEI não podem ser usadas 
para outros efeitos que não a prevenção, 
investigação, deteção ou perseguição do 
crime ou a execução de sanções penais e 
o exercício do direito à defesa.
_______________
1 JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Alteração 76
Kinga Göncz

Projeto de diretiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. A presente diretiva não tem por efeito 
alterar a obrigação de observância dos 
direitos e dos princípios jurídicos 
fundamentais consagrados no artigo 6.º do 
Tratado da União Europeia, permanecendo
inalteradas as obrigações das autoridades 
judiciárias a este respeito. De igual modo, a 
presente diretiva não tem por efeito exigir 
que os Estados-Membros tomem medidas 
contrárias às suas normas constitucionais 

3. A presente diretiva não tem por efeito 
alterar a obrigação de observância dos 
direitos e dos princípios jurídicos 
fundamentais consagrados no artigo 6.º do 
Tratado da União Europeia, nem o direito 
à defesa – incluindo o acesso a um 
advogado em todas as fases do processo –
a um recurso efetivo e a um julgamento 
equitativo por um tribunal independente e 
imparcial, tal como consagrado nos 
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no que respeita à liberdade de associação, à 
liberdade de imprensa e à liberdade de 
expressão noutros meios de comunicação 
social.

artigos 47.º e 48.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 
Permanecem inalteradas as obrigações das 
autoridades judiciárias a este respeito. De 
igual modo, a presente diretiva não tem por 
efeito exigir que os Estados-Membros 
tomem medidas contrárias às suas normas 
constitucionais no que respeita à liberdade 
de associação, à liberdade de imprensa e à 
liberdade de expressão noutros meios de 
comunicação social.

Or. en

Alteração 77
Kinga Göncz

Projeto de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da iniciativa Alteração

(i) um juiz, tribunal, juiz de instrução ou 
magistrado do Ministério Público 
competente no processo em causa; ou

(i) um juiz, tribunal, juiz de instrução ou 
magistrado do Ministério Público 
competente no processo em causa e 
atuando com total independência e 
imparcialidade; ou

Or. en

Alteração 78
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da iniciativa Alteração

(i) um juiz, tribunal, juiz de instrução ou 
magistrado do Ministério Público 
competente no processo em causa; ou

(i) um juiz, tribunal, juiz de instrução ou 
magistrado do Ministério Público 
competente no processo em causa, ou 
qualquer outra autoridade judiciária, tal 
como definida pelo Estado de emissão e, 
em cada caso específico, para atuar como 
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autoridade de investigação em processos 
penais ou para emitir uma DEI a pedido 
do representante do requerido a fim de 
garantir os procedimentos de averiguação 
como elemento de prova de defesa, com 
competência, por força da legislação 
nacional, para ordenar a obtenção de 
provas  no caso em questão;

Or. nl

Alteração 79
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da iniciativa Alteração

(ii) qualquer outra autoridade judiciária, 
tal como definida pelo Estado de emissão 
e que, no caso em apreço, atue enquanto 
autoridade de investigação em processo 
penal competente para ordenar a 
obtenção de elementos de prova no 
processo de acordo com o direito interno;

Suprimido

Or. nl

Alteração 80
Anna Hedh

Projeto de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da iniciativa Alteração

(ii) qualquer outra autoridade judiciária, 
tal como definida pelo Estado de emissão e 
que, no caso em apreço, atue enquanto 
autoridade de investigação em processo 
penal competente para ordenar a obtenção 
de elementos de prova no processo de 
acordo com o direito interno;

(ii) qualquer outra autoridade competente, 
tal como definida pelo Estado de emissão e 
que, no caso em apreço, atue enquanto 
autoridade de investigação em processo 
penal competente para ordenar a obtenção 
de elementos de prova no processo de 
acordo com o direito interno;
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Or. en

Alteração 81
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da iniciativa Alteração

(ii) qualquer outra autoridade judiciária, 
tal como definida pelo Estado de emissão e 
que, no caso em apreço, atue enquanto 
autoridade de investigação em processo 
penal competente para ordenar a obtenção 
de elementos de prova no processo de 
acordo com o direito interno;

(ii) qualquer outra autoridade competente, 
tal como definida pelo Estado de emissão e 
que, no caso em apreço, atue enquanto 
autoridade de investigação em processo 
penal competente para ordenar a obtenção 
de elementos de prova no processo de 
acordo com o direito interno;

Or. it

Alteração 82
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) "Autoridade de execução": uma 
autoridade com competência para 
reconhecer ou executar a DEI de acordo 
com a presente diretiva. A autoridade de 
execução é a autoridade competente para 
executar a medida de investigação 
referida na DEI em processos nacionais 
idênticos.

b) "Autoridade de execução": uma 
autoridade com competência para 
reconhecer a DEI e garantir a sua 
execução de acordo com a presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

Deve ser claro que a autoridade de execução é aquela que reconhece a DEI mas não aquela 
que executa a medida.
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Alteração 83
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) A interceção e transmissão imediata de 
telecomunicações referida na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 18.º da Convenção; e ainda

Suprimido

Or. it

Alteração 84
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) A interceção e transmissão imediata de 
telecomunicações referida na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 18.º da Convenção; assim 
como

b) A interceção de telecomunicações 
referida no Título III da Convenção;

Or. en

Alteração 85
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da iniciativa Alteração

c) A interceção de telecomunicações 
referida na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 18.º da Convenção, na medida em 
que diga respeito às situações referidas 
nas alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 18.º e 

Suprimido
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no artigo 20.º dessa Convenção.

Or. it

Alteração 86
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 3 – n.° 2 – alínea c)

Texto da iniciativa Alteração

c) A interceção de telecomunicações 
referida na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 18.º da Convenção, na medida em 
que diga respeito às situações referidas 
nas alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 18.º e
no artigo 20.º dessa Convenção.

c) Investigações encobertas referidas no
artigo 14.º da Convenção;

Or. en

Alteração 87
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 3 – n.° 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

c-A) Entregas vigiadas, como previsto no 
artigo 12.º da Convenção relativa ao 
Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria 
Penal entre os Estados-Membros da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

O atual âmbito da DEI é muito amplo, abrangendo todos os tipos de medidas de 
investigação, independentemente do seu caráter intrusivo ou sensível. Em nossa opinião a 
interceção, as entregas vigiadas e as investigações encobertas não são adequadas para este 
âmbito e propomos que sejam eliminadas. A interceção encontra-se fora do âmbito do texto 
original do Conselho e suprimimos as outras duas.
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Alteração 88
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 3 – n.° 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

c-A) As entregas vigiadas a que se refere 
o artigo 12.º da Convenção relativa ao 
Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria 
Penal entre os Estados-Membros da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 89
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

c-B) As investigações encobertas como 
previsto no artigo 14.º da Convenção 
relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em 
Matéria Penal entre os Estados-Membros 
da União Europeia.

Or. en

Justificação

O atual âmbito da DEI é muito amplo, abrangendo todos os tipos de medidas de 
investigação, independentemente do seu caráter intrusivo ou sensível. Em nossa opinião a 
interceção, as entregas vigiadas e as investigações encobertas não são adequadas para este 
âmbito e propomos que sejam eliminadas. A interceção encontra-se fora do âmbito do texto 
original do Conselho e suprimimos as outras duas.

Alteração 90
Stanimir Ilchev
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Projeto de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da iniciativa Alteração

A DEI pode ser emitida: A DEI pode ser emitida em conexão com 
um processo penal já em curso, que se 
encontre sob a competência de um 
tribunal penal em conformidade com o 
direito nacional do Estado de emissão.

Or. en

Justificação

O texto é alterado a fim de tornar claro que o processo penal já deve estar em curso. Não 
pode haver medidas de investigação sem um processo penal em boa forma. Os processos 
penais são sempre efetuados relativamente a crimes e nunca por violações/contra-
ordenações da lei.

Alteração 91
Stanimir Ilchev

Projeto de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) no âmbito de processos penais 
instaurados por uma autoridade 
judiciária, ou que possam ser instaurados 
perante uma tal autoridade, relativamente 
a uma infração penal ao abrigo do direito 
interno do Estado de emissão;

Suprimido

Or. en

Justificação

O processo penal deve estar já em curso. Não pode haver medidas de investigação sem um 
processo penal em boa forma.

Alteração 92
Cornelis de Jong
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Projeto de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

a-A) a pedido do representante do arguido 
ou do detido, a fim de garantir que sejam 
realizados os procedimentos de 
averiguação que essa pessoa requereu em 
sua defesa;

Or. nl

Alteração 93
Stanimir Ilchev

Projeto de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) em processos instaurados pelas 
autoridades administrativas por atos 
puníveis ao abrigo do direito interno do 
Estado de emissão por configurarem uma 
infração à lei e quando da decisão caiba 
recurso para um órgão jurisdicional 
competente, em particular, em matéria 
penal;

Suprimido

Or. en

Justificação

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
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a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Alteração 94
Stanimir Ilchev

Projeto de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da iniciativa Alteração

c) em processos instaurados pelas 
autoridades judiciárias por atos puníveis 
ao abrigo do direito interno do Estado de 
emissão, por configurarem uma infração 
à lei, e quando da decisão caiba recurso 
para um órgão jurisdicional competente, 
em particular em matéria penal; e

Suprimido

Or. en

Justificação

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Alteração 95
Stanimir Ilchev

Projeto de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da iniciativa Alteração

d) no contexto dos processos referidos nas 
alíneas a), b) e c), relativos a crimes ou 
infrações à lei pelos quais uma pessoa 
coletiva possa ser responsabilizada ou 
punida no Estado de emissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

No que respeita à supressão do ponto d): a responsabilidade penal é pessoal e deve caber às 
pessoas singulares. Uma pessoa coletiva não deve enquanto tal ser responsável no âmbito do 
direito penal. Terá apenas responsabilidade civil. Só os crimes merecem processo penal.

Alteração 96
Jan Philipp Albrecht

Projeto de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A DEI, reproduzida no formulário 
constante do Anexo A, deve ser 
preenchida e assinada pela autoridade de 
emissão, que atesta a veracidade das 
informações dela constantes.

1. A DEI será emitida em conformidade 
com o modelo que consta do Anexo I da 
presente diretiva. Deverá conter, em 
particular, as seguintes informações:

a) autoridade de emissão e/ou de 
validação;
a-A) o objeto e a justificação da DEI;
a-B) as informações necessárias 
disponíveis sobre a(s) pessoa(s) em causa;
a-C) uma descrição do ato criminoso que 
é objeto da investigação ou do processo, e 
as disposições aplicáveis do direito penal;
a-D) uma descrição da(s) medida(s) de 
investigação solicitada(s) e das provas a 
obter.

Or. en
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Alteração 97
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. A decisão europeia de investigação 
será traduzida pela autoridade competente 
do Estado de emissão na língua oficial ou 
numa das línguas oficiais do Estado de 
execução.
O formulário a que se refere o Anexo A 
será traduzido pela autoridade competente 
do Estado de execução na língua oficial 
ou numa das línguas oficiais do Estado de 
emissão.

Or. en

Alteração 98
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. A DEI especificada no formulário 
previsto no Anexo A será traduzida pela 
autoridade competente do Estado de 
emissão na língua oficial ou numa das 
línguas oficiais do Estado de execução em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 5.º.

Or. en

Justificação

Esta formulação vem da Decisão Europeia de Proteção, que contém disposições precisas 
sobre a tradução.
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Alteração 99
Jan Philipp Albrecht

Projeto de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 5.º-A
Infrações leves

Quando a autoridade de execução tenha 
razões para crer que:
a) a medida de investigação diz respeito a 
uma infração que poderá considerar 
muito leve, ou
b) é provável que a sanção definitiva no 
caso em apreço seja muito leve,
A autoridade de execução consultará a 
autoridade de emissão quanto à 
importância de executar a medida de 
investigação no caso específico se tal 
explicação não tiver sido dada na DEI, ou 
caso a autoridade de execução, após a 
receção da DEI, seja de parecer que 
poderá não ser proporcionado executar a 
DEI relativamente a essa infração leve. 
Após essa consulta, a autoridade de 
emissão pode decidir retirar a DEI.

Or. en

Justificação

Este artigo ajuda a assegurar que a DEI será utilizada de forma proporcionada, havendo que 
evitar o uso desproporcionado que ocorre no contexto do Mandado de Detenção Europeu.

Alteração 100
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 5-A (novo)
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Texto da iniciativa Alteração

Artigo 5.º-A
Essas condições serão avaliadas pela 
autoridade de emissão casuisticamente. 
Quando a autoridade de execução tiver 
razões para crer que:
a)a medida de investigação não é 
proporcionada, ou
b) diz respeito a uma infração que poderá 
considerar muito leve,
A autoridade de execução consultará a 
autoridade de emissão quanto à 
importância de executar a medida de 
investigação no caso específico, se tal 
explicação não tiver sido dada na DEI. 
Após essa consulta, a autoridade de 
emissão pode decidir retirar a DEI.

Or. en

Justificação

O Conselho e o relator aditaram o artigo 5.ºA. Esta alteração relaciona-se com a alteração 
semelhante 24 do relator mas inclui o conceito de infração leve, que pode ser diferente da 
proporcionalidade.

Alteração 101
Nuno Melo

Projeto de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 5.º-A
Condições de emissão e de transmissão de 

uma DEI
1. Só pode ser emitida uma DEI quando a 
autoridade de emissão estiver convencida 
de que se encontram reunidas as 
seguintes condições:
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a) a emissão da DEI é necessária e 
proporcional para efeitos dos processos a 
que se refere o artigo 4.º;
b) as medidas de investigação 
mencionadas na DEI seriam ordenadas 
nas mesmas condições num caso nacional 
semelhante.
2. Essas condições serão avaliadas pela 
autoridade de emissão casuisticamente.
3. Após avaliação da sua conformidade 
com as condições de emissão, a DEI será 
validada se necessário, em conformidade 
com a diretiva, por um juiz, um tribunal, 
um magistrado de investigação ou do 
Ministério Público antes de ser 
transmitida à autoridade de execução.

Or. en

Justificação

Em termos sistemáticos a diretiva permite sempre o controlo do requisito da 
proporcionalidade para o Estado de emissão e de execução, utilizando o artigo 10.º.

Alteração 102
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 5.º-A
1. Só pode ser emitida uma DEI quando a 
autoridade de emissão estiver convencida 
de que se encontram preenchidas as 
seguintes condições:
a) a emissão da DEI ser necessária e 
proporcional para efeitos dos processos a 
que se refere o artigo 4.º;
b) as medidas de investigação 
mencionadas na DEI seriam ordenadas 
nas mesmas condições num caso nacional 
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semelhante.
2. Estas condições serão avaliadas pela 
autoridade de emissão casuisticamente. 
Excecionalmente, serão avaliadas pela 
autoridade de execução quando houver 
razões para crer, com base em provas 
claras e objetivas, que as medidas não são 
proporcionadas ou são manifestamente 
injustificadas e não podem ser usadas 
num processo interno do Estado de 
emissão.
3. Após ter sido avaliada a conformidade 
com as condições de emissão, a DEI será 
validada, de acordo com a diretiva, por 
um juiz, um tribunal, um magistrado de 
investigação ou do Ministério Público 
antes de ser transmitida à autoridade de 
execução.

Or. en

Alteração 103
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. Sem prejuízo da alínea b) do artigo 2.º, 
os Estados-Membros podem designar uma 
autoridade central ou, quando o seu 
ordenamento jurídico o previr, várias 
autoridades centrais, para coadjuvar as 
autoridades judiciárias competentes. Os 
Estados-Membros podem, se a organização 
do seu sistema judiciário interno o exigir, 
confiar à sua autoridade ou autoridades 
centrais a transmissão e receção 
administrativas da DEI, bem como 
qualquer outra correspondência oficial que 
lhe diga respeito.

2. Sem prejuízo da alínea b) do artigo 2.º, 
os Estados-Membros podem designar uma 
autoridade central ou, quando o seu 
ordenamento jurídico o previr, várias 
autoridades centrais, para coadjuvar as 
autoridades judiciárias competentes. Os 
Estados-Membros podem, se a organização 
do seu sistema judiciário interno o exigir, 
confiar à sua autoridade ou autoridades 
centrais a transmissão e receção 
administrativas da DEI, bem como 
qualquer outra correspondência oficial que 
lhe diga respeito. Os membros da 
autoridade central em questão são 
nomeados por organismos compostos por 
magistrados, que os selecionam de entre a 
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própria magistratura.  A referida 
autoridade, embora sem poderes de 
investigação, é obrigada a respeitar os 
princípios de confidencialidade e 
obrigatoriedade de ação penal a que estão 
normalmente sujeitos os magistrados 
inquiridores no exercício das suas 
próprias funções.

Or. it

Alteração 104
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. Se a autoridade de emissão o desejar, a 
transmissão pode ser efetuada através do 
sistema de telecomunicações securizado da 
Rede Judiciária Europeia.

3. Se a autoridade de emissão o desejar, a 
transmissão pode ser efetuada através do 
sistema de telecomunicações securizado da 
Rede Judiciária Europeia ou através da 
Eurojust.

Or. it

Alteração 105
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da iniciativa Alteração

4. Se a autoridade de execução não for 
conhecida da autoridade de emissão, esta 
deve procurar por todos os meios, inclusive 
através dos pontos de contacto da Rede 
Judiciária Europeia, obter essa informação 
junto do Estado de execução.

4. Se a autoridade de execução não for 
conhecida da autoridade de emissão, esta 
deve procurar por todos os meios, inclusive 
através da Eurojust e dos pontos de 
contacto da Rede Judiciária Europeia, obter 
essa informação junto do Estado de 
execução.

Or. it
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Alteração 106
Stanimir Ilchev

Projeto de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da iniciativa Alteração

6. Todas as dificuldades relativas à 
transmissão ou à autenticidade de qualquer 
documento necessário à execução da DEI 
devem ser tratadas por contacto direto 
entre as autoridades de emissão e de 
execução envolvidas ou, se necessário, 
recorrendo às autoridades centrais dos 
Estados-Membros.

6. Todas as dificuldades relativas à 
transmissão ou à autenticidade de qualquer 
documento necessário à execução da DEI 
devem ser tratadas por contacto direto 
entre as autoridades de emissão e de 
execução envolvidas ou, se necessário, 
recorrendo às autoridades centrais dos 
Estados-Membros. A autoridade de 
execução verificará a autenticidade da 
DEI e a competência da autoridade de 
emissão.

Or. en

Alteração 107
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da iniciativa Alteração

6. Todas as dificuldades relativas à 
transmissão ou à autenticidade de qualquer 
documento necessário à execução da DEI 
devem ser tratadas por contacto direto 
entre as autoridades de emissão e de 
execução envolvidas ou, se necessário, 
recorrendo às autoridades centrais dos 
Estados-Membros.

6. Todas as dificuldades relativas à 
transmissão ou à autenticidade de qualquer 
documento necessário à execução da DEI 
devem ser tratadas por contacto direto 
entre as autoridades de emissão e de 
execução envolvidas ou, se necessário, 
recorrendo às autoridades centrais dos 
Estados-Membros. A Eurojust, dentro dos 
limites do seu mandato, presta assistência 
para qualquer questão relacionada com a 
emissão, transmissão ou execução da 
DEI, a fim de facilitar a sua utilização.

Or. it
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Alteração 108
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. Qualquer DEI suplementar deve ser 
certificada em conformidade com o artigo 
5.º e validada em conformidade com o 
artigo 5.º-A.

Or. en

Justificação

É importante que qualquer DEI suplementar seja emitida de acordo com os mesmos critérios 
que uma DEI original.

Alteração 109
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. A autoridade de emissão pode solicitar 
que uma ou várias autoridades do Estado 
de emissão assistam as autoridades 
competentes do Estado de execução a 
executar a DEI. A autoridade de execução 
deve satisfazer este pedido, contanto que 
essa participação não seja contrária aos 
princípios fundamentais do direito do 
Estado de execução.

3. A autoridade de emissão pode solicitar 
que uma ou várias autoridades do Estado 
de emissão assistam as autoridades 
competentes do Estado de execução a 
executar a DEI. A autoridade de execução 
deve satisfazer este pedido, contanto que:

a) essa participação não seja contrária ao 
direito nacional do Estado de execução;
a-A) essa participação não prejudique os 
seus interesses essenciais de segurança 
nacional; e
a-B) a participação das autoridades do 
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Estado de emissão não constituir um 
fardo excessivo para os recursos do 
Estado de execução.
As autoridades do Estado de emissão 
presentes no Estado de execução 
orientar-se-ão pelo direito do Estado de 
execução durante a execução da DEI. 
Não terão quaisquer poderes de aplicação 
da lei no território do Estado de execução.

Or. en

Justificação

É importante esclarecer em que condições e com que limitações jurídicas os funcionários de 
outro Estado-Membro podem participar em investigações num outro Estado-Membro e qual 
a sua posição legal nesse Estado.

Alteração 110
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) A medida de investigação indicada na 
DEI existir no direito do Estado de 
execução mas a sua utilização se limitar a 
uma lista ou categoria de infrações que 
não inclua a infração abrangida pela 
DEI; ou

b) A medida de investigação indicada na 
DEI existir no direito do Estado de 
execução mas não for admissível num 
caso semelhante, ou

Or. en

Alteração 111
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea c)

Texto da iniciativa Alteração

c) A medida de investigação escolhida pela c) A medida de investigação escolhida pela 
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autoridade de execução obtiver o mesmo 
resultado que a medida prevista na DEI por 
meios menos coercivos.

autoridade de execução obtiver o mesmo 
resultado que a medida prevista na DEI por 
meios menos intrusivos.

Or. en

Alteração 112
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. Quando a autoridade de execução 
decidir recorrer à possibilidade referida no 
n.º 1, informa primeiro a autoridade de 
emissão, que pode decidir retirar a DEI.

2. Quando a autoridade de execução 
decidir recorrer à possibilidade referida no 
n.º 1, com a eventual assistência da 
Eurojust, concerta-se com a autoridade de 
emissão a fim de identificar que medidas 
alternativas melhor se adaptam às 
circunstâncias em causa; após esta fase 
de consulta, a autoridade de execução
informa oficialmente a autoridade de 
emissão, que pode decidir retirar a DEI.

Or. it

Alteração 113
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. Quando, de acordo com o n.°1, a 
medida de investigação prevista na DEI 
não existir no direito do Estado de 
execução ou não estiver disponível num 
caso nacional semelhante, e quando não 
houver qualquer outra medida de 
investigação que permita obter o mesmo 
resultado que a medida solicitada, a 
autoridade de execução deve notificar a 
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autoridade de emissão de que não foi 
possível prestar a assistência requerida.

Or. en

Alteração 114
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea -a-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

-a-A) A DEI violar a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia ou os 
princípios constitucionais do Estado de 
execução;

Or. it

Alteração 115

Projeto de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

a-B) A DEI referir-se a factos que não 
constituem crime ou delito nos termos do 
direito nacional do Estado de execução, 
exceto nas condições e para as infrações 
penais a que se refere o n.º 2 do artigo  2.º 
da Decisão-Quadro 2002/584/JIA do 
Conselho de 13 de Junho de 2002 relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os 
Estados-Membros1, que nãos serão objeto 
de um controlo de dupla incriminação;
_______________
1 JO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

Or. en
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Justificação

É necessário estabelecer um sistema coerente no que respeita à dupla incriminação entre a 
Diretiva DEI e as disposições existentes do n.º 2 do artigo 2.º da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI sobre o mandado de detenção europeu. Os Estados-Membros não devem ter 
qualquer controlo sobre a dupla incriminação relativamente aos 32 crimes e condições 
enumeradas nas disposições mencionadas.

Alteração 116
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Artigo 10 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

a-A) A DEI respeitar a factos que não 
constituam uma sanção relativa a 
infrações leves ao abrigo do direito 
nacional do Estado de execução;

Or. en

Alteração 117
Kinga Göncz

Projeto de diretiva
Artigo 10 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

a-A) O princípio da independência e 
imparcialidade do tribunal ter sido 
violado;

Or. en

Alteração 118
Kinga Göncz

Projeto de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)
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Texto da iniciativa Alteração

a-B) Haver provas claras de  os direitos 
fundamentais da pessoa objeto do 
processo penal não terem sido 
respeitados, o direito de acesso a um 
advogado, e o direito à interpretação –
quando aplicável – não terem saído 
concedidos;

Or. en

Alteração 119
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

d-A) Se o comportamento relativamente 
ao qual tiver sido emitida a DEI não 
constituir um delito nos termos do direito 
do Estado de execução e se a medida de 
investigação solicitada for coerciva, 
inclusive quando exigir buscas ou 
apreensões, a realização de exames 
corporais, ou a obtenção de material 
corporal ou de dados biométricos de uma 
pessoa, como o ADN ou impressões 
digitais.

Or. en

Justificação

Concordamos com a nova estrutura do relator e com os fundamentos alargados da recusa. 
No entanto, aceitar a dupla incriminação em tudo é voltar demasiado atrás na cooperação 
judicial. A dupla incriminação só deve ser verificada se a medida solicitada for coerciva.

Alteração 120
Rosario Crocetta
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Projeto de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. Em caso de violação dos princípios 
constitucionais do Estado de execução, a 
DEI pode ser impugnada junto dos 
tribunais do Estado de execução.

Or. it

Alteração 121
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-B. A autoridade de execução não pode 
invocar qualquer direito de oposição à 
DEI quando a investigação for solicitada 
por razões ligadas a infrações do crime 
organizado, da máfia e do terrorismo, 
exceto nos casos em que o teor da DEI 
constitua uma violação da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia ou dos princípios 
constitucionais do Estado de execução.

Or. it

Alteração 122
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da iniciativa Alteração

5. Quando, num caso específico, não lhe 
for viável cumprir o prazo estabelecido no 
n.º 3, a autoridade de execução competente 

5. Quando, num caso específico, não lhe 
for viável cumprir o prazo estabelecido no 
n.º 3, ou numa data específica 
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deve informar do facto, sem demora e por 
qualquer meio, a autoridade competente do 
Estado de emissão, indicando os motivos 
do atraso e o prazo que considera 
necessário para a tomada da decisão. Nesse 
caso, o prazo referido no n.º 3 pode ser 
prorrogado por, no máximo, 30 dias.

estabelecida no n.° 2, a autoridade de 
execução competente deve informar do 
facto, sem demora e por qualquer meio, a 
autoridade competente do Estado de 
emissão, indicando os motivos do atraso e 
o prazo que considera necessário para a 
tomada da decisão. Nesse caso, o prazo 
referido no n.º 3 pode ser prorrogado por, 
no máximo, 30 dias.

Or. en

Alteração 123
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A autoridade de execução deve transferir 
sem demora injustificada para o Estado de 
emissão os elementos de prova obtidos em 
resultado da execução da DEI. Sempre que 
solicitado na DEI, e se possível ao abrigo 
do direito interno do Estado de execução, 
os elementos de prova devem ser 
imediatamente transferidos para as 
autoridades competentes do Estado de 
emissão que assistam na execução da DEI 
nos termos do n.º 3 do artigo 8.º.

1. A autoridade de execução deve transferir 
sem demora injustificada para o Estado de 
emissão os elementos de prova obtidos ou 
que já se encontrem na posse das 
autoridades competentes do Estado de 
execução em resultado da execução da 
DEI. Sempre que solicitado na DEI, e se 
possível ao abrigo do direito interno do 
Estado de execução, os elementos de prova 
devem ser imediatamente transferidos para 
as autoridades competentes do Estado de 
emissão que assistam na execução da DEI 
nos termos do n.º 3 do artigo 8.º.

Or. en

Alteração 124
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da iniciativa Alteração

1. A autoridade de execução deve transferir 
sem demora injustificada para o Estado de 
emissão os elementos de prova obtidos em 
resultado da execução da DEI. Sempre que 
solicitado na DEI, e se possível ao abrigo 
do direito interno do Estado de execução, 
os elementos de prova devem ser 
imediatamente transferidos para as 
autoridades competentes do Estado de 
emissão que assistam na execução da DEI 
nos termos do n.º 3 do artigo 8.º.

1. A autoridade de execução deve transferir 
sem demora injustificada para o Estado de 
emissão os elementos de prova obtidos em 
resultado da execução da DEI. Sempre que 
solicitado na DEI, os elementos de prova 
devem ser imediatamente transferidos para 
as autoridades competentes do Estado de 
emissão que assistam na execução da DEI 
nos termos do n.º 3 do artigo 8.º.

Or. it

Alteração 125
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. Sempre que os objetos, documentos 
ou dados em causa sejam também 
relevantes para outros processos, a 
autoridade de execução pode, a pedido 
expresso e após consulta da autoridade de 
emissão, transferir temporariamente os 
elementos de prova na condição de estes 
serem devolvidos ao Estado de execução 
assim que deixarem de ser necessários no 
Estado de emissão ou em qualquer outra 
altura/ocasião acordada entre as 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 126
Nuno Melo
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Projeto de diretiva
Artigo 13

Texto da iniciativa Alteração

As partes interessadas devem dispor de 
vias de recurso de acordo com o direito 
interno. Os fundamentos materiais 
subjacentes à emissão de uma DEI só 
podem ser impugnados em ação interposta 
num tribunal do Estado de emissão.

1. As partes interessadas, incluindo 
terceiros de boa-fé, podem recorrer do 
reconhecimento e da execução de uma 
DEI, em defesa de interesses legítimos, 
perante um tribunal do Estado de 
execução.
1-A. Os fundamentos materiais subjacentes 
à emissão de uma DEI só podem ser 
impugnados em ação interposta num 
tribunal do Estado de emissão.

1-B. Interposto recurso, nos termos do 
n.º 1, deve a autoridade judiciária ser 
informada do facto e dos fundamentos do 
recurso, a fim de poder exercer os seus 
direitos processuais.
1-C. Sempre que não seja posta em causa 
a necessidade de garantia de 
confidencialidade de uma investigação, 
conforme previsto no artigo 18.º, n.º 1, as 
autoridades do Estado de emissão e do 
Estado de execução facultam aos 
interessados as informações relevantes e 
adequadas para garantir o efetivo 
exercício do direito de recurso e do direito 
de ação previstos nos números anteriores.
1-D. A interposição de um recurso tem 
apenas efeitos devolutivos e não suspende 
a execução da medida de investigação 
solicitada pelo Estado de emissão.
1-E. Não obstante, os elementos de prova 
obtidos apenas serão transmitidos ao 
Estado de emissão, no caso de recurso 
pendente, após uma decisão final relativa 
ao recurso. 
1-F. A parte interessada pode solicitar a 
atribuição de um efeito suspensivo, 
interpondo um recurso que prove que a 
execução do pedido do Estado de emissão 
lhe causaria danos graves ou 
irreversíveis. 
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1-G. Para efeitos do número anterior, o 
tribunal pode suspender a medida de
forma a garantir os direitos da parte 
interessada, tendo simultaneamente em 
conta a conservação dos elementos de 
prova e a eficácia do pedido apresentado 
pelo Estado de emissão. 
1-H. Sem prejuízo da aplicação do n.º 1-E 
do presente artigo, o Estado de emissão 
pode solicitar a transferência dos 
elementos de prova até que seja tomada 
uma decisão final sobre o recurso, se 
demonstrar que a retenção dos elementos 
de prova pelo Estado de execução 
causaria danos irreversíveis e poderia 
prejudicar a investigação que justificou o 
pedido. 
1-I. Para efeitos do número anterior e em 
caso de recurso com êxito da parte 
interessada, os elementos de prova 
transferidos para o Estado de emissão 
durante o processo de recurso não serão 
utilizados, ou serão destruídos, 
dependendo do caso e da natureza dos 
elementos de prova. 

Or. en

Justificação

O relator pretende garantir um direito efetivo de recurso por qualquer parte interessada, 
assegurando simultaneamente que este direito não será utilizado como um simples 
mecanismo para atrasar o processo, prejudicando a eficácia das investigações que 
justificaram o pedido. 

Alteração 127
Jan Philipp Albrecht

Projeto de diretiva
Artigo 13

Texto da iniciativa Alteração

As partes interessadas devem dispor de 
vias de recurso de acordo com o direito 
interno. Os fundamentos materiais 

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para permitir que 
qualquer parte ou pessoa interessada 
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subjacentes à emissão de uma DEI só 
podem ser impugnados em ação 
interposta num tribunal do Estado de 
emissão.

possa submeter a emissão, o 
reconhecimento e a execução de uma DEI 
a reapreciação por parte de um tribunal, a 
fim de preservar os seus legítimos 
interesses.
1-A. As vias de recurso contra o 
reconhecimento e a execução de uma DEI 
são interpostas pela autoridade 
competente do Estado de execução de 
acordo com as disposições jurídicas desse 
Estado. 
1-B. As vias de recurso contra a emissão 
de uma DEI, incluindo a questão do 
cumprimento das condições do artigo 5.º, 
alínea a), n.º 1, apenas podem ser 
interpostas pela autoridade competente do 
Estado de emissão. O Estado de emissão 
garante que as vias de recurso em causa 
são iguais às previstas em casos nacionais 
comparáveis. 
1-C. As autoridades de emissão e de 
execução tomam as medidas necessárias 
para permitir que sejam interpostos 
recursos ao abrigo do n.º 1, alíneas a) e 
b), em particular fornecendo informação 
relevante e adequada às partes ou pessoas 
interessadas, numa linguagem simples e 
compreensível, sobre as possibilidades de 
interpor estas vias de recurso. O Estado 
de emissão fornece informação, com base 
na legislação nacional, sobre as vias de 
recurso disponíveis contra a emissão da 
DEI e contra a medida de investigação 
solicitada na mesma. 
1-D. Os Estados-Membros asseguram que 
os prazos de interposição do recurso a que 
se refere o n.º 1, alíneas a) e b), são 
aplicados de forma a garantir às partes ou 
pessoas interessadas a possibilidade de 
recurso efetivo. 
1-E. Se for interposto recurso ao abrigo 
do n.º 1, alínea a) no Estado de execução, 
a autoridade competente do Estado de 
execução informa a autoridade de 
emissão do facto e dos fundamentos do 
recurso, de forma a que a autoridade de 
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emissão possa apresentar as alegações 
que considere necessárias. A autoridade 
de emissão é informada do resultado do 
processo.
1-F. Se for interposto recurso ao abrigo 
do n.º 1, alínea b) no Estado de emissão, a 
autoridade competente do Estado de 
emissão informa a autoridade de 
execução do facto e dos fundamentos do 
recurso, de forma a que a autoridade de 
execução possa apresentar as alegações 
que considere necessárias. A autoridade 
de execução é informada do resultado do 
processo.
1-G. O Estado de execução suspende a 
transferência dos elementos de prova, até 
ser proferida a decisão sobre os recursos 
interpostos ao abrigo do n.º 1, alíneas a) 
ou b).
1-H. Se as pessoas ou partes interessadas 
apresentarem objeções no Estado de 
execução relativamente aos fundamentos 
materiais subjacentes à emissão da DEI, 
estas são transmitidas sem demora à 
autoridade de emissão. A autoridade de 
emissão indica à autoridade de execução 
se a transmissão a que se refere o 
parágrafo anterior é considerada um 
recurso ou se foi interposto recurso de 
outra forma. A autoridade de execução 
suspende a transferência de elementos de 
prova até à receção desta informação.

Or. en

Justificação

Este texto inspira-se no mandado europeu de obtenção de provas, com algumas alterações. 
Os Estados-Membros devem garantir que as partes interessadas também possam interpor 
recurso contra a emissão de uma DEI (número 1). O texto segue a abordagem do relator no 
sentido de suspender a transferência dos elementos de prova até ser proferida a decisão 
sobre os recursos interpostos (número 1-G). O n.º 1, alínea h) permite que os cidadãos 
afetados pela DEI apresentem objeções legítimas contra a emissão de uma DEI no Estado de 
execução.
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Alteração 128
Axel Voss

Projeto de diretiva
Artigo 13

Texto da iniciativa Alteração

As partes interessadas devem dispor de 
vias de recurso de acordo com o direito 
interno. Os fundamentos materiais 
subjacentes à emissão de uma DEI só 
podem ser impugnados em ação interposta 
num tribunal do Estado de emissão.

As partes interessadas devem dispor de 
vias de recurso de acordo com o direito 
interno. Os fundamentos materiais 
subjacentes à emissão de uma DEI só 
podem ser impugnados em ação interposta 
num tribunal do Estado de emissão ou de 
execução.

Or. de

Justificação

A introdução do princípio do reconhecimento mútuo das diligências de instrução no âmbito 
do direito penal pressupõe a garantia da proteção jurídica efetiva dos cidadãos.  Se a pessoa 
em causa só pode interpor recurso junto do estado de emissão, isso criaria obstáculos 
inaceitáveis ao exercício efetivo do direito à proteção jurídica, devido ao desconhecimento de 
um ordenamento jurídico que, na maioria dos casos, será estranho, e devido a dificuldades 
linguísticas.

Alteração 129
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 13

Texto da iniciativa Alteração

As partes interessadas devem dispor de
vias de recurso de acordo com o direito 
interno. Os fundamentos materiais 
subjacentes à emissão de uma DEI só 
podem ser impugnados em ação interposta 
num tribunal do Estado de emissão.

1. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as partes interessadas, incluindo 
terceiros de boa-fé, dispõem de vias de 
recurso para contestar o reconhecimento e 
a execução de uma DEI equivalentes às 
existentes em processos nacionais 
similares, num tribunal do Estado de 
execução.
1-A. Os fundamentos materiais subjacentes 
à emissão de uma DEI só podem ser 
impugnados em ação interposta num 
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tribunal do Estado de emissão, exceto se 
esses fundamentos se referirem à 
proporcionalidade da DEI ou ao facto de 
esta ser manifestamente injustificável.

Or. en

Alteração 130
Anna Hedh

Projeto de diretiva
Artigo 13

Texto da iniciativa Alteração

As partes interessadas devem dispor de 
vias de recurso de acordo com o direito 
interno. Os fundamentos materiais 
subjacentes à emissão de uma DEI só 
podem ser impugnados em ação interposta 
num tribunal do Estado de emissão.

1. As partes interessadas, incluindo 
terceiros de boa-fé, podem recorrer do 
reconhecimento e da execução de uma 
DEI, em defesa de interesses legítimos, 
num tribunal do Estado de execução.

1-A. Os fundamentos materiais subjacentes 
à emissão de uma DEI só podem ser 
impugnados em ação interposta num 
tribunal do Estado de emissão.

1-B. Interposto recurso, nos termos do 
n.º 1, deve a autoridade judiciária ser 
informada do facto e dos fundamentos do 
recurso, a fim de poder exercer os seus 
direitos processuais.
1-C. Sempre que não seja posta em causa 
a necessidade de garantia de 
confidencialidade de uma investigação, 
conforme previsto no artigo 18.º, n.º 1, as 
autoridades do Estado de emissão e do 
Estado de execução facultam aos 
interessados as informações relevantes e 
adequadas para garantir o efetivo 
exercício do direito de recurso e do direito 
de ação previstos nos números anteriores.
1-D. Caso os elementos de prova já 
tenham sido transferidos em 
conformidade com o artigo 12.º e o 
reconhecimento ou execução de uma DEI 
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tenham sido impugnados com êxito no 
Estado de execução, essa decisão será tida 
em conta no Estado de emissão de acordo 
com o seu direito nacional.

Or. en

Justificação

O direito de recurso deve ser oferecido o mais rapidamente possível. A situação que pode 
ocorrer quando uma DEI é impugnada com êxito mas os elementos de prova já foram 
transferidos para outro Estado-Membro deve ser tratada de acordo com as disposições 
existentes nos Estados-Membros, em conformidade com o princípio do reconhecimento 
mútuo. 

Alteração 131
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Artigo 13 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Os Estados-Membros asseguram que 
qualquer prazo para a interposição de 
uma ação prevista no n.º 1 é aplicado de 
forma a garantir às partes interessadas a 
possibilidade de recurso efetivo.

Or. en

Alteração 132
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 13 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

A fim de proteger os interesses legítimos 
das partes interessadas, os 
Estados-Membros asseguram que estas 
têm direito a vias de recurso equivalentes 
às existentes em processos nacionais 
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similares para contestar o 
reconhecimento ou a execução de uma 
DEI ou a medida de investigação em 
causa.

Or. en

Justificação

É importante que exista uma via de recurso não apenas para contestar a medida de 
investigação, mas também o seu reconhecimento e execução nos casos em que a legislação 
nacional prevê que as partes interessadas sejam informadas antes ou após a execução da 
medida.

Alteração 133
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 14 – título

Texto da iniciativa Alteração

Motivos de adiamento do reconhecimento
ou da execução

Motivos de adiamento da execução

Or. it

Alteração 134
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da iniciativa Alteração

1. O reconhecimento ou a execução da 
DEI no Estado de execução podem ser 
adiados, sempre que:

1. A execução da DEI no Estado de 
execução pode ser adiada, sempre que:

Or. it
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Alteração 135
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. Sempre que os objetos, documentos 
ou dados relacionados sejam também 
relevantes para outros processos, a 
autoridade de execução pode, com um 
pedido explícito e depois de realizar 
consultas com a autoridade de emissão, 
transferir temporariamente os elementos 
de prova sob a condição de que serão 
devolvidos para o Estado de execução 
logo que já não sejam necessários no 
Estado de emissão ou a qualquer 
momento acordado entre as autoridades 
competentes.

Or. it

Alteração 136
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da iniciativa Alteração

(i) de qualquer decisão tomada de acordo 
com o n.º 1 do artigo 10.º;

(i) de qualquer decisão tomada de acordo 
com os artigos 9.º ou 10.º;

Or. en

Alteração 137
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da iniciativa Alteração

b-A) A autoridade de emissão informa 
imediatamente a autoridade de execução 
de quaisquer modificações a uma DEI ou 
da sua expiração ou revogação. 

Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança jurídica, é importante que a DEI seja cancelada tanto no 
Estado de emissão como no Estado de execução, caso não possa ser executada.

Alteração 138
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

4-A. Os dados pessoais tratados no âmbito 
da execução da presente diretiva devem 
ser protegidos nos termos da 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho, de 27 de Novembro de 2008, 
relativa à proteção dos dados pessoais 
tratados no âmbito da cooperação policial 
e judiciária em matéria penal, e dos 
princípios estabelecidos na Convenção do 
Conselho da Europa de 1981 para a 
Proteção das Pessoas relativamente ao 
Tratamento Automatizado de Dados de 
Caráter Pessoal.
_______________
1 JO L 350 de 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Alteração 139
Sarah Ludford
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Projeto de diretiva
Artigo 18 – n.° 4-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

4-B. Os elementos de prova recolhidos no 
âmbito da DEI não podem ser utilizados 
para outros fins que não a prevenção, 
investigação, deteção ou ação penal ou a 
aplicação de sanções penais e o exercício 
do direito de defesa.

Or. en

Alteração 140
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 18 – n.° 4-C (novo)

Texto da iniciativa Alteração

4-C. Os Estados-Membros garantem que 
a autoridade que controla os dados 
pessoais toma todas as medidas razoáveis 
para aplicar uma política transparente e 
de fácil acesso ao tratamento dos dados 
pessoais e ao exercício do direito de 
recurso da pessoa em causa de acordo 
com o artigo 13.º.

Or. en

Alteração 141
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 18 – n.° 4-D (novo)

Texto da iniciativa Alteração

4-D. Os Estados-Membros garantem que 
a autoridade competente adota políticas e 
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implementa medidas apropriadas para 
assegurar que o tratamento dos dados 
pessoais é realizado de acordo com as 
disposições adotadas na presente diretiva.

Or. en

Alteração 142
Nuno Melo

Projeto de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Custo
Todas as despesas decorrentes de um 
pedido de investigação, com vista a obter 
elementos de prova, serão partilhadas de 
forma igual entre o Estado de emissão e 
de execução, exceto se ambos os Estados, 
em casos concretos, tiverem acordado 
previamente uma repartição diferente dos 
custos.

Or. en

Justificação

É estabelecida uma repartição equitativa dos custos, de forma a partilhar as 
responsabilidades relativas à execução de uma DEI. Esta medida permite prevenir o recurso 
excessivo e injustificado à DEI, que poderia ocorrer se apenas uma das partes suportasse os 
custos. É possível acordar previamente uma repartição diferente dos custos, em casos 
concretos e considerando circunstâncias específicas.

Alteração 143
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 18.º-A
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Condições de utilização dos dados 
pessoais

1. Os dados pessoais tratados no âmbito 
da execução da presente diretiva são 
protegidos nos termos da Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, 
de 27 de Novembro de 2008, relativa à 
proteção dos dados pessoais tratados no 
âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal, e dos princípios 
estabelecidos na Convenção do Conselho 
da Europa de 1981 para a Proteção das 
Pessoas relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal.
2. Os dados pessoais obtidos ao abrigo da 
presente diretiva podem ser utilizados pelo 
Estado de emissão em processos para os 
quais a DEI tenha sido emitida.
Os dados pessoais obtidos ao abrigo da 
presente diretiva só podem ser utilizados 
para qualquer outro fim, diferente dos 
referidos no presente número, após 
consentimento prévio do Estado de 
execução, salvo se o Estado de emissão 
tiver obtido o consentimento da pessoa em 
causa.
3. Em função das circunstâncias de um 
caso concreto, o Estado de execução pode 
solicitar ao Estado-Membro para o qual 
os dados foram transferidos que forneça 
informações sobre a utilização que deles 
tiver sido feita.

Or. en

Alteração 144
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 19 – título
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Texto da iniciativa Alteração

Transferência temporária de pessoas 
detidas para o Estado de emissão, para 
efeitos de investigação

Transferência temporária de pessoas 
detidas para o Estado de emissão, para 
efetuar uma medida de investigação

Or. en

Alteração 145
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Pode ser emitida uma DEI para a 
transferência temporária de uma pessoa 
detida no Estado de execução, tendo em 
vista a execução de uma medida de 
investigação em que seja necessária a sua 
presença no território do Estado de 
emissão, desde que a pessoa seja devolvida 
ao Estado de execução no prazo por este 
estabelecido.

1. Pode ser emitida uma DEI para a 
transferência temporária de uma pessoa 
detida no Estado de execução, tendo em 
vista efetuar uma medida de investigação 
para recolha de elementos de provas de 
um caso em curso em que seja necessária a 
sua presença no território do Estado de 
emissão, desde que a pessoa seja devolvida 
ao Estado de execução no prazo por este 
estabelecido.

Or. en

Alteração 146
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. Antes de ser executada a DEI, a 
pessoa em causa terá oportunidade de 
indicar à autoridade de execução a sua 
opinião sobre a transferência temporária. 
Quando o Estado de execução o 
considerar necessário, atendendo à idade 
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da pessoa ou ao seu estado físico ou 
mental, é dada essa possibilidade ao seu 
representante legal. A opinião da pessoa 
será tida em conta aquando da decisão de 
executar uma DEI.

Or. en

Justificação

É lógico que as pessoas a ser transferidas tenham os mesmos direitos ao abrigo dos artigos 
19.º e 20.º, independentemente do Estado a partir do qual são transferidas.

Alteração 147
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) A pessoa detida não der o seu 
consentimento; ou

a) A autoridade judiciária do Estado de 
execução declarar não admissível a 
transferência da pessoa detida, 
automaticamente ou a pedido desta, por 
questões de processos judiciários em 
curso ou de segurança;

Or. it

Alteração 148
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) a transferência for suscetível de 
prolongar a sua detenção.

b) A transferência da pessoa detida for 
passível de prolongar a detenção.

Or. it
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Alteração 149
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-A) A pessoa a ser transferida correr o 
risco de tortura ou tratamentos ou penas 
desumanos ou degradantes.

Or. en

Alteração 150
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-A) As autoridades de emissão e de 
execução não conseguirem chegar a 
acordo sobre as condições da 
transferência temporária.

Or. en

Justificação

É lógico que as condições de transferência de pessoas detidas visadas nos artigos 19.º e 20.º 
sejam as mesmas.

Alteração 151
Kinga Göncz

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-A) As condições de detenção no Estado 
de emissão não forem suficientes para 
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garantir os direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 152
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da iniciativa Alteração

4. As disposições práticas relativas à 
transferência temporária da pessoa e à data
em que deve ser devolvida ao território do 
Estado de execução são acordadas entre os 
Estados-Membros em questão.

4. As disposições práticas relativas à 
transferência temporária da pessoa e às 
datas em que deve ser transferida e
devolvida ao território do Estado de 
execução são acordadas entre os 
Estados-Membros em questão. As 
disposições práticas têm de assegurar que 
as condições de detenção da pessoa são 
equivalentes às do Estado de emissão, 
relativamente ao nível de segurança e ao 
respeito das suas necessidades físicas ou 
mentais.

Or. en

Justificação

É importante que a pessoa a ser transferida não seja colocada em condições de detenção 
mais duras no Estado para o qual é transferida do que no Estado em que se encontra detida. 
Uma pessoa detida num regime aberto não deve ser transferida para uma prisão de alta 
segurança.

Alteração 153
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da iniciativa Alteração

4. As disposições práticas relativas à 
transferência temporária da pessoa e à data

4. As disposições práticas relativas à 
transferência temporária da pessoa, 
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em que deve ser devolvida ao território do 
Estado de execução são acordadas entre os 
Estados-Membros em questão.

incluindo as condições concretas da sua 
detenção no Estado de emissão, e às datas
em que deve ser transferida e devolvida ao 
território do Estado de execução são 
acordadas entre os Estados-Membros em 
questão.

Or. en

Alteração 154
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 5

Texto da iniciativa Alteração

5. A pessoa transferida deve continuar 
detida no território do Estado de emissão e,
se for o caso, no território do 
Estado-Membro pelo qual tenha de 
transitar, a não ser que o Estado de 
execução solicite a sua libertação.

5. A pessoa transferida deve continuar 
detida no território do Estado de emissão e, 
se for o caso, no território do 
Estado-Membro pelo qual tenha de 
transitar, pelos atos praticados ou 
condenações proferidas que 
determinaram a sua detenção no Estado 
de execução, a não ser que o Estado de 
execução solicite a sua libertação.

Or. en

Alteração 155
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da iniciativa Alteração

7. A pessoa transferida não é alvo de ação 
judicial nem submetida a qualquer outra 
restrição de liberdade por atos ou 
convicções anteriores à sua partida do 
território do Estado de execução e não 
especificados na DEI.

7. Sem prejuízo do disposto no n.º 5, a
pessoa transferida não é alvo de ação 
judicial nem submetida a qualquer outra 
restrição de liberdade no Estado de 
emissão por atos praticados ou 
condenações anteriores à sua partida do 
território do Estado de execução e não 
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especificados na DEI.

Or. en

Alteração 156
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 8

Texto da iniciativa Alteração

8. A imunidade prevista no n.º 7 termina 
quando, durante um período de quinze dias 
consecutivos a contar da data em que a sua 
presença deixou de ser requerida pelas 
autoridades judiciárias, a pessoa 
transferida teve oportunidade de sair do 
território e, apesar disso, aí permaneceu 
ou, tendo saído, regressou.

8. A imunidade prevista no n.º 7 termina 
quando, caso não se requeira que esta seja 
devolvida ao Estado do qual foi 
transferida, a pessoa transferida:

a) Tenha permanecido no Estado para o 
qual foi transferida por um período de 
quinze dias consecutivos a contar da data 
em que a sua presença deixou de ser 
requerida apesar de ter tido a 
oportunidade de sair; ou
b) Tendo saído do Estado para o qual foi 
transferida, regressou.

Or. en

Justificação

O texto acrescentado ao número anterior torna este número desnecessário.

Alteração 157
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 8-A (novo)
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Texto da iniciativa Alteração

8-A. A pedido do Estado de emissão ou da 
pessoa a ser transferida, o Estado de 
execução assegura que, se necessário, a 
pessoa tem a assistência de um intérprete 
e recebe as traduções de quaisquer 
documentos importantes, em 
conformidade com a Diretiva 2010/64/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de outubro de 2010, relativa ao direito 
à interpretação e tradução em processo 
penal1 e recebe assistência jurídica de 
acordo com a legislação nacional do 
Estado de emissão.
_______________
1 JO L 280 de 26.10.2010, p. 1.
2 JO L ...

Or. en

Justificação

Uma pessoa transferida é colocada num meio prisional onde muitas vezes não conhece a 
língua nem os procedimentos nacionais. É importante que receba uma assistência especial, se 
necessário.

Alteração 158
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 19 – n.º 9

Texto da iniciativa Alteração

9. Os custos decorrentes da transferência 
são suportados pelo Estado de emissão.

9. Os custos decorrentes da aplicação do 
presente artigo são suportados em 
conformidade com o prescrito no artigo Y, 
à exceção dos custos decorrentes da 
transferência da pessoa entre os Estados,
que são suportados pelo Estado de emissão.

Or. en
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Alteração 159
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 19.º-A
Em caso de transferência de uma pessoa 
detida no Estado de execução da DEI 
para o Estado de emissão, a pessoa detida 
fica sujeita ao mesmo regime de detenção 
a que estaria sujeita no país em que a 
sentença seria normalmente cumprida. 

Or. it

Alteração 160
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) For necessário o consentimento da 
pessoa em causa e esta não o tiver dado; 

a) A pessoa detida tiver sido objeto de um 
parecer de não transferibilidade por parte 
do tribunal competente sob cuja 
jurisdição se encontra; em todo o caso, a 
decisão de transferência não será objeto 
de recurso, exceto por motivos 
relacionados com processos judiciais em 
curso ou a segurança da pessoa detida;

Or. it

Alteração 161
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 20 – n.° 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da iniciativa Alteração

a-A) A transferência for passível de 
prolongar a detenção;

Or. en

Justificação

Adaptação do texto ao artigo 19.º.

Alteração 162
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-A) A pessoa a ser transferida correr o 
risco de tortura ou tratamentos ou penas 
desumanos ou degradantes.

Or. en

Alteração 163
Kinga Göncz

Projeto de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-A) As condições de detenção no Estado 
de execução não forem suficientes para 
garantir os direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 164
Sarah Ludford
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Projeto de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da iniciativa Alteração

5. Os n.ºs 3 a 8 do artigo 19.º aplicam-se 
mutatis mutandis à transferência 
temporária ao abrigo do presente artigo.

5. Os n.ºs 3 a 9 do artigo 19.º aplicam-se 
mutatis mutandis à transferência 
temporária ao abrigo do presente artigo.

Or. en

Justificação

É importante que as salvaguardas previstas na minha alteração para os casos do artigo 19.º 
também se apliquem aos casos do artigo 20.º.

Alteração 165
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 20 – n.º 6

Texto da iniciativa Alteração

6. Os custos decorrentes da transferência 
são suportados pelo Estado de emissão. 
Estes custos não incluem os decorrentes 
da detenção da pessoa no Estado de 
execução.

Suprimido

Or. en

Justificação

A alteração ao número anterior assegura que as disposições sobre custos do artigo 19.º se 
apliquem também ao artigo 20.º.

Alteração 166
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.º 1
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Texto da iniciativa Alteração

1. Caso uma pessoa se encontre no 
território do Estado de execução e deva ser 
ouvida pelas autoridades judiciárias do 
Estado de emissão na qualidade de 
testemunha ou de perito, a autoridade de 
emissão pode emitir uma DEI para ouvir a 
testemunha ou o perito por 
videoconferência, tal como previsto nos 
n.ºs 2 a 9, se não for oportuna ou possível 
a comparência física dessa pessoa no 
território da autoridade de emissão.

1. Caso uma pessoa se encontre no 
território do Estado de execução e deva ser 
ouvida pelas autoridades competentes do 
Estado de emissão na qualidade de 
testemunha ou de perito, a autoridade de 
emissão pode emitir uma DEI para ouvir a 
testemunha ou perito por videoconferência 
ou outros meios de transmissão 
audiovisual, nos termos dos n.ºs 2 a 9.

Or. en

Alteração 167
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. Pode igualmente ser emitida uma 
DEI para efeitos de audição de uma 
pessoa suspeita ou acusada por 
videoconferência ou outros meios de 
transmissão audiovisual. Além dos 
motivos de não reconhecimento ou não 
execução referidos no artigo 10.º, a 
execução da DEI também pode ser 
recusada se:
a) A pessoa suspeita ou acusada não der o 
seu consentimento; ou
b) A execução de tal medida num caso 
concreto for contrária aos princípios 
fundamentais do direito do Estado de 
execução.

Or. en
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Alteração 168
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.° 1-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-B. As disposições práticas relativas à 
organização da audição são acordadas 
pelas autoridades de emissão e de 
execução. Ao acordar tais disposições, a 
autoridade de execução compromete-se:
a) A notificar a testemunha ou o perito 
em causa da data e do local da audição, 
ou
b) A citar a pessoa suspeita ou acusada 
para comparecer na audição, na forma 
estipulada pela legislação nacional, e a 
informá-la dos seus direitos segundo a 
legislação do Estado de emissão, em 
tempo útil que lhe permita exercer 
efetivamente os seus direitos de defesa;
c) A assegurar que seja identificada a 
pessoa a ouvir.

Or. en

Alteração 169
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) A utilização da videoconferência for 
contrária aos princípios fundamentais do 
direito do Estado de execução;

a) A utilização da videoconferência for 
contrária aos princípios constitucionais do 
Estado de execução;

Or. it
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Alteração 170
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) O Estado de execução não dispuser de 
meios técnicos para a videoconferência.

Suprimido

Or. it

Alteração 171
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) O Estado de execução não dispuser de 
meios técnicos para a videoconferência.

Suprimido

Or. it

Alteração 172
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-A) A testemunha ou o perito não 
consentir que a audição se faça por esse 
meio, evocando motivos justificados a ser 
avaliados pela autoridade judicial do 
Estado de execução, em conformidade 
com as suas normas nacionais.

Or. it
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Alteração 173
Axel Voss

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.° 6 – alínea e)

Texto da iniciativa Alteração

e) A pessoa a ouvir pode invocar o direito 
de se recusar a depor que eventualmente 
lhe seja conferido pelo direito do Estado 
de execução ou do Estado de emissão.

e) A pessoa a ouvir deve ser informada do 
seu direito de se recusar a depor ao abrigo 
tanto do direito do Estado de execução
como do Estado de emissão e pode, a seu 
arbítrio, invocar qualquer um dos direitos 
para se recusar a depor.

Or. de

Justificação

Para poder exercer o direito de guardar silêncio, a pessoa deve ser previamente informada 
desse direito.  Para que a testemunha possa dispor de uma verdadeira escolha entre os 
direitos de não depor estabelecidos nos ordenamentos do estado de emissão e do estado de 
execução, deve ser devidamente informada sobre ambas as opções e respetivas 
consequências.

Alteração 174
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.° 6 – alínea e)

Texto da iniciativa Alteração

e) A pessoa a ouvir pode invocar o direito 
de se recusar a depor que eventualmente 
lhe seja conferido pelo direito do Estado 
de execução ou do Estado de emissão.

e) A autoridade competente do Estado de 
execução ou de emissão informa a pessoa 
a ouvir em tempo útil sobre os direitos 
processuais que lhe sejam conferidos pela
Carta e pela Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, incluindo os direitos 
fundamentais e os princípios de um 
julgamento justo, de paridade de meios e 
o direito a não testemunhar.

Or. en



AM\891612PT.doc 69/81 PE480.869v01-00

PT

Alteração 175
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.° 6 – alínea e)

Texto da iniciativa Alteração

e) A pessoa a ouvir pode invocar o direito 
de se recusar a depor que eventualmente 
lhe seja conferido pelo direito do Estado de 
execução ou do Estado de emissão.

e) A pessoa a ouvir pode invocar o direito 
de se recusar a depor que eventualmente 
lhe seja conferido pelo direito do Estado de 
execução ou do Estado de emissão. A 
pessoa em causa será informada sobre 
este direito antes da audição.

Or. en

Alteração 176
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.º 10 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) O arguido não der o seu 
consentimento; 

Suprimido

Or. it

Alteração 177
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.º 10 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) O arguido não der o seu consentimento; (a) O arguido não der o seu consentimento, 
evocando motivos justificados a ser 
avaliados pela autoridade judicial do 
Estado de execução, em conformidade 
com as suas normas nacionais e após 
consulta da autoridade de emissão; 
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Or. it

Alteração 178
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 21 – n.º 10 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) A execução de tal medida for contrária 
ao direito do Estado de execução.

(b) A execução de tal medida for contrária 
aos princípios constitucionais do Estado 
de execução.

Or. it

Alteração 179
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Caso uma pessoa se encontre no 
território de um Estado-Membro e deva ser 
ouvida, na qualidade de testemunha ou de 
perito, pelas autoridades judiciárias de 
outro Estado-Membro, a autoridade de 
emissão deste último pode emitir uma DEI 
para ouvir uma testemunha ou um perito 
por conferência telefónica, nos termos dos 
n.ºs 2 a 4.

1. Caso uma pessoa se encontre no 
território de um Estado-Membro e deva ser 
ouvida, na qualidade de testemunha ou de 
perito profissional, pelas autoridades 
competentes de outro Estado-Membro, a 
autoridade de emissão deste último pode 
emitir uma DEI para ouvir uma testemunha 
ou um perito profissional por conferência 
telefónica, nos termos do n.º 4. A 
conferência telefónica apenas será 
utilizada em circunstâncias excecionais, 
em que não se disponha de outros meios 
de recolha de elementos de prova e em 
que os elementos de prova não sejam 
contestados.

Or. en
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Justificação

É importante que os elementos de prova apenas sejam obtidos por telefone quando não haja 
risco de autoincriminação, como no caso de uma testemunha profissional.

Alteração 180
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) A testemunha ou o perito não consentir 
que a audição se faça por esse meio.

b) A testemunha ou o perito não consentir 
que a audição se faça por esse meio,
evocando motivos justificados a ser 
avaliados pela autoridade judicial do 
Estado de execução, em conformidade 
com as suas normas nacionais.

Or. it

Alteração 181
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) Garantir a identificação da testemunha 
ou do perito; 

Suprimido

Or. it

Alteração 182
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da iniciativa Alteração

c-A) Informar a pessoa a ouvir em tempo 
útil sobre os direitos processuais que lhe 
sejam conferidos pela Carta e pela 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, incluindo os direitos 
fundamentais e os princípios de um 
julgamento justo, de paridade de meios e 
o direito a não testemunhar.

Or. en

Alteração 183
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

c-A) A utilização da teleconferência for 
contrária aos princípios constitucionais 
do Estado de execução.

Or. it

Alteração 184
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

A audição de uma testemunha, de um 
colaborador da justiça ou de outras 
pessoas que beneficiem de medidas de 
proteção especiais pode ter lugar, se for 
respeitado o direito da não exibição da 
sua imagem. 

Or. it
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Alteração 185
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 23 – n.º 4

Texto da iniciativa Alteração

4. A obrigação estabelecida no presente 
artigo aplica-se apenas se o banco onde a 
conta está aberta tiver as informações.

Suprimido

Or. it

Alteração 186
Rosario Crocetta

Projeto de diretiva
Artigo 23 – n.º 5 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) Uma infração punível com pena ou 
medida de segurança privativa de liberdade 
de duração máxima não inferior a quatro
anos no Estado de emissão e não inferior a 
dois anos no Estado de execução;

a) Uma infração punível com pena ou 
medida de segurança privativa de liberdade 
de duração máxima não inferior a dois anos 
no Estado de emissão, ou se a execução 
dessa medida constituir uma violação da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia ou dos princípios 
constitucionais do Estado de execução 

Or. it

Alteração 187
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 23 – n.º 6-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

6-A. Pode também ser emitida uma DEI 
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para determinar se uma pessoa singular 
ou coletiva sujeita a processo penal é 
titular de uma ou mais contas em 
instituições financeiras não bancárias 
situadas no território do Estado de 
execução. Aplicam-se mutatis mutandis os 
n.ºs 3 a 6. Nesse caso, e além dos motivos 
de não reconhecimento e não execução 
referidos no artigo 10.º, a execução da 
DEI pode ainda ser recusada se a 
execução da medida não for autorizada 
num processo nacional similar.

Or. en

Alteração 188
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. A obrigação estabelecida no presente 
artigo aplica-se apenas se o banco onde a 
conta está aberta tiver as informações.

Suprimido

Or. it

Alteração 189
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

4-A. Pode também ser emitida uma DEI 
no que respeita às informações referidas 
no n.º 1 relativas a operações financeiras 
efetuadas por instituições financeiras não 
bancárias. Aplicam-se mutatis mutandis 
os n.ºs 3 a 4. Nesse caso, e além dos 
motivos de não reconhecimento e não 
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execução referidos no artigo 10.º, a 
execução da DEI pode ainda ser recusada 
se a execução da medida não for 
autorizada num processo nacional 
similar.

Or. en

Alteração 190
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 26

Texto da iniciativa Alteração

Entregas vigiadas Suprimido
1. Pode ser emitida uma DEI para 
proceder a uma entrega vigiada no 
território do Estado de execução.
2. O direito de agir e de dirigir e controlar 
as operações referentes à execução da 
DEI referida no n.º 1 pertence às 
autoridades competentes do Estado de 
execução.

Or. en

Alteração 191
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 26

Texto da iniciativa Alteração

Entregas vigiadas Suprimido
1. Pode ser emitida uma DEI para 
proceder a uma entrega vigiada no 
território do Estado de execução.
2. O direito de agir e de dirigir e controlar 
as operações referentes à execução da 
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DEI referida no n.º 1 pertence às 
autoridades competentes do Estado de 
execução.

Or. en

Alteração 192
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 27

Texto da iniciativa Alteração

Medidas de investigação que impliquem a 
recolha de elementos de prova em tempo 
real, de forma ininterrupta e durante um 

determinado período

Suprimido

1. Quando é emitida uma DEI para 
efeitos de execução de uma medida, 
incluindo as medidas a que se referem os 
artigos 25.º e 26.º, que implique a recolha 
de elementos de prova em tempo real, de 
forma ininterrupta e durante um 
determinado período, a sua execução 
pode ser recusada se, além dos motivos de 
recusa referidos no n.º 1 do artigo 10.º, a 
execução da medida não for autorizada 
num processo nacional semelhante.
2. O n.º 2 do artigo 10.º aplica-se mutatis 
mutandis aos casos referidos no n.º 1.
3. A autoridade de execução pode 
condicionar a execução da DEI referida 
no n.º 1 a um acordo sobre a repartição 
dos custos.

Or. it

Alteração 193
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 27 – n.º 1



AM\891612PT.doc 77/81 PE480.869v01-00

PT

Texto da iniciativa Alteração

1. Quando é emitida uma DEI para efeitos 
de execução de uma medida, incluindo as 
medidas a que se referem os artigos 25.º e 
26.º, que implique a recolha de elementos 
de prova em tempo real, de forma 
ininterrupta e durante um determinado 
período, a sua execução pode ser recusada 
se, além dos motivos de recusa referidos no 
n.º 1 do artigo 10.º, a execução da medida 
não for autorizada num processo nacional 
semelhante.

1. Quando é emitida uma DEI para efeitos 
de execução de uma medida, incluindo as 
medidas a que se refere o artigo 25.º, que 
implique a recolha de elementos de prova 
em tempo real, de forma ininterrupta e 
durante um determinado período, a sua 
execução pode ser recusada se, além dos 
motivos de recusa referidos no n.º 1 do 
artigo 10.º, a execução da medida não for 
autorizada num processo nacional 
semelhante.

Or. en

Alteração 194
Cornelis de Jong

Projeto de diretiva
Artigo 27-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 27.º-A
Medidas provisórias

1. A DEI pode ser emitida para tomar 
qualquer medida destinada a impedir 
provisoriamente a destruição, 
transformação, deslocação, transferência 
ou alienação de um elemento que possa 
servir de prova.
2. A autoridade de execução decide e 
comunica a sua decisão sobre a medida 
provisória o mais rapidamente possível e, 
sempre que possível, no prazo de 24 horas 
a contar da receção da DEI.
3. Quando é pedida a medida provisória 
referida no n.º 1, a autoridade de emissão 
indica na DEI se os elementos de prova 
devem ser transferidos para o Estado de 
emissão ou devem permanecer no Estado 
de execução. A autoridade de execução 
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reconhece e executa a DEI e transfere os 
elementos de prova de acordo com os 
procedimentos estabelecidos na presente 
diretiva.
4. Quando, de acordo com o n.º 3, a DEI é 
acompanhada da indicação de que os 
elementos de prova devem permanecer no 
Estado de execução, a autoridade de 
emissão indica a data em que deve cessar 
a medida provisória referida no n.º 1, ou a 
data prevista em que será apresentado o 
pedido de transferência dos elementos de 
prova para o Estado de emissão.
5. Depois de ter consultado a autoridade 
de emissão, a autoridade de execução 
pode, em conformidade com o direito e as 
práticas nacionais, determinar condições 
adequadas às circunstâncias do caso, a 
fim de limitar a duração do período em 
que é mantida a medida provisória 
referida no n.º 1. Se, de acordo com essas 
condições, a autoridade de execução 
pretender fazer cessar a aplicação da 
medida provisória, deverá informar do 
facto a autoridade de emissão e dar-lhe a 
possibilidade de apresentar as suas 
observações. A autoridade de emissão 
notifica imediatamente a autoridade de 
execução de que as medidas referidas no 
n.º 1 foram levantadas.

Or. en

Alteração 195
Birgit Sippel

Projeto de diretiva
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. Os Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e 
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a presente diretiva.

Or. en

Alteração 196
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 31 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. Até ...*, os Estados-Membros devem 
comunicar ao Secretariado-Geral do 
Conselho e à Comissão o texto das 
disposições que transpõem para o respetivo 
direito interno as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente diretiva.

3. Até ...*, os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão o texto das 
disposições que transpõem para o respetivo 
direito interno as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente diretiva.

Or. it

Alteração 197
Sonia Alfano

Projeto de diretiva
Artigo 31 – n.º 4

Texto da iniciativa Alteração

4. Até …**, a Comissão deve apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório que avalie as medidas adotadas 
pelos Estados-Membros para dar 
cumprimento à presente diretiva, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
legislativas.

4. Até …**, a Comissão deve apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório que avalie as medidas adotadas 
pelos Estados-Membros para dar 
cumprimento e aplicar a presente diretiva, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
legislativas.

Or. it

Alteração 198
Sonia Alfano
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Projeto de diretiva
Artigo 32

Texto da iniciativa Alteração

Relatório sobre a aplicação Suprimido
O mais tardar cinco anos após a data da 
entrada em vigor da presente diretiva, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a aplicação da presente diretiva, 
com base em informações qualitativas e 
quantitativas. O relatório é acompanhado, 
se necessário, de propostas de alteração 
da presente diretiva.

Or. it

Alteração 199
Sarah Ludford

Projeto de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

O mais tardar cinco anos após a data da 
entrada em vigor da presente diretiva, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação da presente diretiva, com base 
em informações qualitativas e 
quantitativas. O relatório é acompanhado, 
se necessário, de propostas de alteração da 
presente diretiva.

O mais tardar quatro anos após a data da 
entrada em vigor da presente diretiva, e 
posteriormente a intervalos regulares, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação da presente diretiva, com base 
em informações qualitativas e quantitativas 
que inclua, em especial, a avaliação do 
seu impacto sobre a cooperação em 
matéria penal, sobre os direitos 
fundamentais, sobre os direitos de defesa 
e sobre as exigências em matéria de 
proteção de dados. O relatório é 
acompanhado, se necessário, de propostas 
de alteração da presente diretiva.

Or. en
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Justificação

Uma vez que a DEI pode ter repercussões graves sobre os direitos fundamentais, os direitos 
de defesa e a proteção de dados, deve ser realizada uma avaliação séria dos seus efeitos um 
ano ou dois após a implementação da diretiva pelos Estados-Membros.


