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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da 
Eslovénia, da República Eslovaca e do Reino da Suécia relativa à aprovação da 
Decisão-quadro 2009/.../JAI do Conselho de... relativa à prevenção e resolução de 
conflitos de exercício de competência em processo penal
(8535/2009 – C7-0000/2009 – 2009/0802(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República 
da Eslovénia, da República Eslovaca e do Reino da Suécia (8535/2009),

– Tendo em conta o n.º 2, alínea b, do artigo 34º do Tratado UE,

–  Tendo em conta o n.º 1 do artigo 39.º do Tratado UE, nos termos dos quais foi consultado 
pelo Conselho (C7-0000/2009),

–  Tendo em conta os artigos 100.º e 55.º, bem como o n.º 4 do artigo 44.º do seu 
Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2009),

1. Aprova a iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da 
Eslovénia, da República Eslovaca e do Reino da Suécia com as alterações nela 
introduzidas;

2. Convida o Conselho a alterar o texto no mesmo sentido;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a iniciativa da 
República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da República 
Eslovaca e do Reino da Suécia;

5.  Caso a iniciativa não seja aprovada antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, está 
determinado a apreciar qualquer futura proposta segundo o procedimento de urgência, em 
estreita cooperação com os parlamentos nacionais;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Governos da República Checa, da República da Polónia, da 
República da Eslovénia, da República Eslovaca e do Reino da Suécia.

Alteração 1

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
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República Eslovaca e do Reino da Suécia
Considerando 4

Texto do Conselho Alteração

(4) Deverão realizar-se consultas directas 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, com o objectivo de 
identificar uma solução efectiva, de 
natureza consensual, destinada a evitar as 
consequências negativas da condução de 
processos paralelos, tais como perda de 
tempo e desperdício de recursos. Essa 
solução poderá consistir, designadamente, 
na concentração de processos penais num 
único Estado-Membro, através, por 
exemplo, da transmissão de processos 
penais. Poderá igualmente consistir em 
qualquer outra medida que permita uma 
gestão razoável e eficaz dessas acções, 
designadamente no tocante a uma 
atribuição oportuna, por exemplo, através 
do recurso à Eurojust, nos casos em que as 
autoridades competentes não consigam 
chegar a consenso. A este respeito, haverá 
que prestar especial atenção à questão da 
recolha de elementos de prova, que pode 
ser afectada pela condução de processos 
paralelos.

(4) Deverão realizar-se consultas directas 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, com o objectivo de 
identificar uma solução efectiva, de 
natureza consensual, destinada a evitar as 
consequências negativas da condução de 
processos paralelos, tais como perda de 
tempo e desperdício de recursos. Essa 
solução poderá consistir, designadamente, 
na concentração de processos penais num 
único Estado-Membro, através, por 
exemplo, da transmissão de processos 
penais. Poderá igualmente consistir em 
qualquer outra medida que permita uma 
gestão razoável e eficaz dessas acções, 
designadamente no tocante a uma 
atribuição oportuna, por exemplo, através 
do recurso à Eurojust. A este respeito, 
haverá que prestar especial atenção à 
questão da recolha de elementos de prova, 
que pode ser afectada pela condução de 
processos paralelos.

Or. en

Justificação

A atribuição do caso à Eurojust não deverá constituir uma opção nem um último recurso

Alteração 2

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Considerando 7

Texto do Conselho Alteração

(7) De um modo geral, cabe à autoridade 
competente contactada pela autoridade 
competente de outro Estado-Membro a 

(7) Cabe à autoridade competente 
contactada pela autoridade competente de 
outro Estado-Membro a obrigação de 
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obrigação de responder ao pedido 
apresentado. A autoridade de contacto é 
instada a, se possível, fixar um prazo para 
que a autoridade contactada responda. As 
autoridades competentes deverão ter 
plenamente em conta, ao longo de todo o 
procedimento de contactos, a situação 
específica das pessoas privadas de 
liberdade.

responder ao pedido apresentado no prazo 
fixado. As autoridades competentes 
deverão ter plenamente em conta, ao longo 
de todo o procedimento de contactos, a 
situação específica das pessoas privadas de 
liberdade.

Or. en

Justificação

A resposta da autoridade competente contactada não deve constituir "de modo geral" uma 
obrigação, mas antes um dever imperativo. A decisão-quadro deve, para o efeito, fixar um 
prazo.

Alteração 3

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Considerando 8

Texto do Conselho Alteração

(8) O contacto directo entre as autoridades 
competentes deverá ser o princípio 
fundamental da cooperação estabelecida 
ao abrigo da presente decisão-quadro. Os 
Estados-Membros deverão dispor de 
poderes para decidir que autoridades 
terão competência para intervir no âmbito 
da presente decisão-quadro, sob reserva 
do princípio da autonomia processual de 
cada Estado, desde que essas autoridades 
tenham competência para intervir e 
decidir em conformidade com as suas 
disposições.

(8) O contacto directo entre as autoridades 
competentes e a participação da Eurojust 
deverão ser os princípios fundamentais da 
cooperação estabelecida ao abrigo da 
presente decisão-quadro. 

Or. en

Justificação

Deve ser atribuído à Eurojust um papel de relevo, reflectindo a posição que resulta da 
Decisão 2009/426/JAI do Conselho. Dada a importância das questões de competência que 
estão em causa neste contexto, só as autoridades judiciais deverão ser consideradas 
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autoridades competentes.

Alteração 4

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Considerando 9

Texto do Conselho Alteração

(9) Ao procurar chegar a um consenso 
sobre uma solução efectiva destinada a 
evitar as consequências negativas do 
decurso de processos paralelos em dois ou 
mais Estados-Membros, as autoridades 
competentes deverão ter em conta que cada 
caso é específico e que todas as 
circunstâncias do caso deverão ser 
ponderadas. Para chegarem a um 
consenso, as autoridades competentes 
deverão analisar os critérios relevantes, 
que podem incluir os estabelecidos nas 
directrizes publicadas no relatório anual 
de 2003 da Eurojust, redigidas para uso 
dos profissionais da justiça, e ter em 
consideração por exemplo: o lugar onde 
ocorreu a maior parte dos crimes, o lugar 
onde foi sofrida a maior parte dos danos, 
a localização dos suspeitos, arguidos ou 
acusados e as possibilidades de assegurar 
a sua entrega ou extradição para outras 
jurisdições, a nacionalidade ou residência 
dos suspeitos, arguidos ou acusados,
interesses importantes dos suspeitos, 
arguidos ou acusados, interesses 
importantes das vítimas e testemunhas, a 
admissibilidade dos elementos de prova ou 
eventuais atrasos que possam ocorrer.

(9) Ao procurar chegar a um consenso 
sobre uma solução efectiva destinada a 
evitar as consequências negativas do 
decurso de processos paralelos em dois ou 
mais Estados-Membros, as autoridades 
competentes deverão ter em conta que cada 
caso é específico e que todas as 
circunstâncias do caso deverão ser 
ponderadas.

Or. en

Justificação

Os critérios de atribuição de competência devem ser claramente enunciados e inseridos no 
dispositivo da decisão-quadro, de preferência a um considerando.
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Alteração 5

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Considerando 10

Texto do Conselho Alteração

(10) A obrigação que cabe às autoridades 
competentes de efectuarem consultas 
directas a fim de chegarem a um consenso 
no âmbito da presente decisão-quadro não 
deverá excluir que tais consultas directas 
sejam conduzidas com a assistência da 
Eurojust.

(10) A obrigação que cabe às autoridades 
competentes de efectuarem consultas 
directas a fim de chegarem a um consenso 
no âmbito da presente decisão-quadro deve 
ser cumprida com a assistência da 
Eurojust.

Or. en

Justificação

Deve ser atribuído à Eurojust um papel de relevo, reflectindo a posição que resulta da 
Decisão 2009/426/JAI do Conselho. Dada a importância das questões de competência que 
estão em causa neste contexto, só as autoridades judiciais deverão ser consideradas 
autoridades competentes.

Alteração 6

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Considerando 14

Texto do Conselho Alteração

(14) Dado que a Eurojust é a instância 
particularmente adequada para resolver 
conflitos de competência, deverá ser 
prática corrente submeter os casos à 
Eurojust, sempre que não tenha sido 
possível alcançar um consenso. Há que 
assinalar que, de acordo com a alínea a) do 
n.º 7 do artigo 13.º da Decisão  
2002/187/JAI relativa à criação da Eurojust 
a fim de reforçar a luta contra as formas 
graves de criminalidade1 ("Decisão 
Eurojust"), com a última redacção que lhe 
foi dada pela Decisão 2009/.../JAI do 
Conselho, de ..., relativa ao reforço da 

(14) Dado que a Eurojust é a instância 
particularmente adequada para resolver 
conflitos de competência, deverá ser 
prática corrente submeter os casos à 
Eurojust. Há que assinalar que, de acordo 
com a alínea a) do n.º 7 do artigo 13.º da 
Decisão  2002/187/JAI relativa à criação 
da Eurojust a fim de reforçar a luta contra 
as formas graves de criminalidade1 
("Decisão Eurojust"), com a última 
redacção que lhe foi dada pela Decisão 
2009/426/JAI do Conselho, de 16 de 
Dezembro de 2008, relativa ao reforço da 
Eurojust, a Eurojust deve ser informada 
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Eurojust, a Eurojust deve ser informada 
dos casos em que tenham surgido ou 
possam surgir conflitos de competência e 
que qualquer caso pode ser submetido à 
Eurojust, a qualquer momento, se pelo 
menos uma autoridade competente 
envolvida nas consultas directas o 
considerar adequado.

dos casos em que tenham surgido ou 
possam surgir conflitos de competência e 
que qualquer caso pode ser submetido à 
Eurojust, a qualquer momento, se pelo 
menos uma autoridade competente 
envolvida nas consultas directas o 
considerar adequado.

Or. en

Justificação

Deve ser atribuído à Eurojust um papel de relevo, reflectindo a posição que resulta da 
Decisão 2009/426/JAI do Conselho. Dada a importância das questões de competência que 
estão em causa neste contexto, só as autoridades judiciais deverão ser consideradas 
autoridades competentes.

Alteração 7

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Considerando 16

Texto do Conselho Alteração

(16) A presente decisão-quadro não deverá 
conduzir a burocracias desnecessárias nos 
casos em que estejam rapidamente 
disponíveis opções mais adequadas para os 
problemas nela tratados. Assim, sempre 
que existam instrumentos ou convenções 
mais flexíveis entre Estados-Membros, tais 
instrumentos ou convenções deverão 
prevalecer sobre a presente decisão-quadro.

(16) A presente decisão-quadro não deverá 
conduzir a burocracias desnecessárias nos 
casos em que estejam rapidamente 
disponíveis opções mais adequadas para os 
problemas nela tratados. Assim, sempre 
que existam instrumentos ou convenções 
mais flexíveis entre Estados-Membros, tais 
instrumentos ou convenções deverão 
prevalecer sobre a presente decisão-quadro, 
desde que não reduzam a protecção 
conferida ao suspeito, arguido ou 
acusado.

Or. en

Justificação

Na opinião da relatora, a protecção da pessoa suspeita, arguida ou acusada deve ser objecto 
de toda a atenção.
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Alteração 8

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Considerando 20

Texto do Conselho Alteração

(20) A presente decisão-quadro respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
reconhecidos pelo artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia e consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia,

(20) A presente decisão-quadro respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
reconhecidos pelo artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia e consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia,
e em especial no seu artigo 50º,

Or. en

Justificação

A prevenção e resolução dos conflitos de competência têm por objectivo último evitar que as 
pessoas sejam julgadas duas vezes pelos mesmos factos, evitando assim os casos de "ne bis in 
idem".

Alteração 9

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 3 - n.º 1 - alínea b)

Texto do Conselho Alteração

b) "Autoridade competente", a autoridade 
judicial ou outra competente, ao abrigo da 
legislação do Estado-Membro, para dar 
execução ao disposto no n.º 1 do artigo 2.º 
da presente decisão-quadro;

b) "Autoridade competente", um juiz, juiz 
de instrução ou magistrado do Ministério 
Público ou outra autoridade judicial 
competente, ao abrigo da legislação do 
Estado-Membro, para dar execução ao 
disposto no n.º 1 do artigo 2.º da presente 
decisão-quadro;

Or. en

Justificação

Qualquer questão relativa à competência deve ser tratada pelas autoridades judiciais, 
entendendo-se por tal um juiz, juiz de instrução ou magistrado do Ministério Público.
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Alteração 10

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 5 - n.º 3-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

3-A) De acordo com a Decisão Eurojust, a 
autoridade de contacto informará
simultaneamente a Eurojust.

Or. en

Justificação

Atendendo ao seu papel de coordenação a Eurojust deve ser implicada desde o início.

Alteração 11

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 6 - n.º 1

Texto do Conselho Alteração

1. A autoridade contactada responde ao 
pedido apresentado em conformidade com 
o n.º 1 do artigo 5.º dentro do prazo 
razoável fixado pela autoridade de contacto 
ou, se nenhum prazo for fixado, sem 
demora injustificada, e informa a 
autoridade de contacto sobre se estão ou 
não em curso no seu Estado-Membro 
processos paralelos. A autoridade 
contactada deve tratar o pedido com 
carácter de urgência, nos casos em que seja 
informada pela autoridade de contacto de 
que o suspeito, arguido ou acusado se 
encontra detido ou em prisão preventiva.

1.  A autoridade contactada responde ao 
pedido apresentado em conformidade com 
o n.º 1 do artigo 5.º dentro do prazo 
razoável fixado pela autoridade de contacto 
ou, se nenhum prazo for fixado, no prazo 
de 15 dias, e informa a autoridade de 
contacto sobre se estão ou não em curso no 
seu Estado-Membro processos paralelos. A 
autoridade contactada deve tratar o pedido 
com carácter de urgência, nos casos em 
que seja informada pela autoridade de 
contacto de que o suspeito, arguido ou 
acusado se encontra detido ou em prisão 
preventiva.

Or. en

Justificação

Sobretudo neste caso, parece conveniente fixar um prazo-limite para a resposta.
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Alteração 12

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 8- n.º 1 - alínea c)

Texto do Conselho Alteração

c) Todas as informações relevantes sobre 
a identidade do suspeito, arguido ou 
acusado e sobre as vítimas, se for caso 
disso;

c) O nome, nacionalidade, data de 
nascimento e endereço do suspeito, 
arguido ou acusado e informações sobre as 
vítimas, se for caso disso;

Or. en

Justificação

Afigura-se adequado explicitar o que se entende por "informações".

Alteração 13

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 10 - n.º 1

Texto do Conselho Alteração

1. Caso se verifique que existem processos 
paralelos, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros envolvidos procedem a 
consultas directas a fim de chegarem a 
consenso sobre uma solução eficaz 
destinada a evitar as consequências 
negativas da condução desses processos 
paralelos, o que poderá, se necessário, 
levar a que os processos penais se 
concentrem num único Estado-Membro.

1. Caso se verifique que existem processos 
paralelos, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros envolvidos procedem
sem demora injustificada a consultas 
directas a fim de chegarem a consenso 
sobre uma solução eficaz destinada a evitar 
as consequências negativas da condução 
desses processos paralelos, o que poderá, 
se necessário, levar a que os processos 
penais se concentrem num único Estado-
Membro. Nos casos em que um suspeito, 
arguido ou acusado esteja preso ou em 
prisão preventiva, as consultas directas 
terão por objectivo chegar urgentemente a 
um consenso.

Or. en
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Justificação

Não se prevê qualquer prazo para a obrigação de consulta estipulada pelo artigo 10º. A 
demora poderá ter efeitos deletérios para as partes no processo, nomeadamente o suspeito, 
em especial se estiver detido.

Alteração 14

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 11

Texto do Conselho Alteração

As autoridades competentes dos Estados-
Membros devem ter em conta as 
circunstâncias do caso e todos os factores 
que considerarem relevantes quando 
procedem a consultas directas sobre um 
caso a fim de atingirem um consenso em 
conformidade com o artigo 10.º.

As autoridades competentes dos Estados-
Membros devem ter em conta as 
circunstâncias do caso quando procedem a 
consultas directas sobre um caso a fim de 
atingirem um consenso em conformidade 
com o artigo 10.º, tais como:

- o lugar onde o crime tenha 
principalmente sido cometido,
- o lugar onde as perdas tenham 
principalmente sido sofridas,
- a localização do suspeito, arguido ou 
acusado e as possibilidades de conseguir a 
sua entrega ou extradição para outra 
jurisdição,
- a nacionalidade ou residência do 
suspeito, arguido ou acusado,
- quaisquer interesses relevantes das 
vítimas e testemunhas,
- a admissibilidade de provas e
- quaisquer atrasos que possam ocorrer.

Or. en

Justificação

Os critérios de atribuição de competência devem ser claramente definidos e inseridos no 
dispositivo da decisão-quadro, de preferência a um considerando.
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Alteração 15

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 11-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

Artigo 11.º-A
Garantias processuais

A pessoa acusada:
- será notificada dos intercâmbios de 
informações e consultas entre autoridades 
dos Estados-Membros e entre autoridades 
de um Estado-membro e a Eurojust, bem 
como das soluções adoptadas ou da facto 
de não se haver chegado a consenso nos 
termos da presente decisão-quadro, 
incluindo os actores implicados, conteúdo 
e fundamentação;
- terá o direito de apresentar o seu ponto 
de vista quanto à instância jurisdicional 
mais bem colocada, antes de se optar por 
uma solução;
- terá o direito de recorrer de qualquer 
decisão tomada nos termos do nº1 do 
artigo 10º ou, caso não se tenha chegado 
a acordo, a que a decisão seja 
reapreciada;
Os Estados-Membros devem zelar por que 
sejam garantidas a tradução, 
interpretação e assistência judiciária 
adequadas.

Or. en

Justificação

A protecção da pessoa formalmente acusada deve merecer toda a atenção. Os seus direitos 
fundamentais não podem em caso algum ser reduzidos. Consequentemente, a relatora crê que 
devem ser dadas garantias processuais consistentes.

Alteração 16

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
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República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 11-B (novo)

Texto do Conselho Alteração

Artigo 11.º -B
Direitos fundamentais

Qualquer consenso a que se chegue nos 
termos do nº1 do artigo 10º deve constituir 
uma expressão de justiça, independência 
e objectividade, e deve ser alcançado 
mediante aplicação dos princípios 
reconhecidos pelo artigo 6º do Tratado da 
União Europeia e que se encontram 
reflectidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e na 
Convenção Europeia para a Protecção 
dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, assim assegurando a 
protecção dos direitos humanos da pessoa 
suspeita, arguida ou acusada.

Or. en

Justificação

O respeito pelos direitos fundamentais não pode em caso algum ser circunscrito.

Alteração 17

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 12 - n.º 1-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

1-A.Qualquer autoridade nacional tem a 
faculdade de, em qualquer fase do 
processo nacional, solicitar o conselho da 
Eurojust e remeter para esta casos 
específicos que levantem a questão de 
qual a instância jurisdicional mais bem 
colocada.

Or. en
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Justificação

Dado o seu papel de coordenação, a Eurojust está extremamente bem colocada para ajudar a 
autoridade nacional a resolver questões deste tipo, e parece conveniente sublinhá-lo.

Alteração 18

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 12 - n.º 2

Texto do Conselho Alteração

2. Caso não tenha sido possível chegar a 
um consenso em conformidade com o 
artigo 10.º, o caso é submetido, se 
necessário, à Eurojust por qualquer das 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em causa, desde que a Eurojust 
tenha competência para o efeito nos 
termos do n.º 1 do artigo 4.º da Decisão 
Eurojust.

2.Caso não se tenha chegado a consenso 
no prazo de 6 meses após o encetar de 
consultas directas, a Eurojust será 
informada das razões por que se não 
chegou a um consenso e emitirá, 
colegialmente, um parecer em 
conformidade com o nº2 do artigo 7º da 
Decisão Eurojust.

Or. en

Justificação

À Eurojust deverão ser dadas as mais amplas possibilidades de agir dentro dos limites 
definidos pela Decisão 2008/426/JAI do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 relativa ao 
reforço da Eurojust e que altera a Decisão 2002/187/JAI que cria a Eurojust .

Alteração 19

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 12 - n.º 2-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

2-A. Caso os Estados-Membros decidam 
não se conformar com o parecer da 
Eurojust, informarão por escrito e 
Eurojust dessa decisão, nos termos do 
artigo 7º da Decisão Eurojust.

Or. en
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Justificação

Esta alteração completa a alteração anterior.

Alteração 20

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 12 - n.º 2-B (novo)

Texto do Conselho Alteração

2-B.Para efeitos da presente decisão-
quadro, o artigo 4º da Decisão Eurojust 
não se aplica.

Or. en

Justificação

 Para efeitos da presente decisão-quadro, e no âmbito desta actividade de consulta, não há 
motivos para limitar a competência da Eurojust, a qual deve abranger todos os tipos de 
crime.

Alteração 21

Iniciativa da República Checa, da República da Polónia, da República da Eslovénia, da
República Eslovaca e do Reino da Suécia
Artigo 15 - n.º 1 - parte introdutória

Texto do Conselho Alteração

1. Na medida em que outras convenções ou 
instrumentos jurídicos permitam alargar os 
objectivos da presente decisão-quadro ou 
ajudar a simplificar ou facilitar o 
procedimento através do qual as 
autoridades nacionais trocam informações 
sobre os seus processos penais, procedem a 
consultas directas e procuram chegar a 
consenso sobre uma solução eficaz 
destinada a evitar as consequências 
negativas da condução de processos 
paralelos, os Estados-Membros podem:

1. Na medida em que outras convenções ou 
instrumentos jurídicos permitam alargar os 
objectivos da presente decisão-quadro ou 
ajudar a simplificar ou facilitar o 
procedimento através do qual as 
autoridades nacionais trocam informações 
sobre os seus processos penais, procedem a 
consultas directas e procuram chegar a 
consenso sobre uma solução eficaz 
destinada a evitar as consequências 
negativas da condução de processos 
paralelos, e desde que a protecção de que 
goza a pessoa suspeita, arguida ou 
acusada não fique reduzida os 
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Estados-Membros podem:

Or. en

Justificação

Na opinião da relatora a protecção dos suspeitos e acusados deve merecer toda a atenção.



PE427.961v01-00 20/23 PR\788675PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O programa da Haia para reforçar a liberdade, a segurança e a justiça na UE ocupa-se dos 
conflitos de competência, sublinhando que, em casos multilaterais transfronteiras, deverá ser 
dada especial atenção às possibilidades de concentrar o processo penal num Estado-Membro, 
e que há que dar mais atenção às propostas relativas aos conflitos de competência e ao 
princípio ne bis in idem, por forma a completar o programa global de medidas para 
implementar o princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais em matéria penal.

Esta questão encontra-se estreitamente ligada aos princípios consagrados nos artigos 54.º a 
58.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen (Convenção de Schengen).

A proposta de decisão-quadro do Conselho sobre a prevenção e resolução de conflitos de 
competência em processo penal foi apresentada por iniciativa da República Checa, da 
República da Polónia, da República da Eslovénia, da República Eslovaca e do Reino da 
Suécia, e tem por objectivo prevenir e resolver os conflitos de competência em processo 
penal.

O objectivo desta iniciativa legislativa consistia em fixar:

 o quadro processual no qual as autoridades nacionais devem proceder ao 
intercâmbio de informações sobre processos penais em curso relativos a factos 
específicos, a fim de determinar se há processos paralelos em curso, 
respeitantes aos mesmos factos, noutro Estado-Membro

 o procedimento nos termos do qual as suas autoridades nacionais acordariam 
na instância jurisdicional para o desenrolar do processo penal relativo aos 
factos específicos abrangidos pela jurisdição de dois ou mais Estados-
Membros;

 normas e critérios comuns que deverão ser tidos em conta pelas autoridades 
nacionais sempre que procurem chegar a acordo sobre a competência para o 
processo penal relativo a factos específicos.

De acordo com o artigo 39.º TUE, o Parlamento Europeu foi chamado a emitir parecer sobre a 
supracitada iniciativa legislativa.

Na reunião da comissão LIBE realizada a 19 de Março de 2009 a relatora Renate Weber 
apresentou o seu projecto de relatório.

No mesmo momento a relatora sublinhou que, de acordo com informações informais, o 
Conselho modificara substancialmente a proposta legislativa. A relatora considerou que não 
seria adequado trabalhar sobre um texto desactualizado, solicitando que o Parlamento 
Europeu fosse novamente consultado sobre o texto modificado.

A relatora recebeu o apoio da Comissão e do representante da presidência checa do Conselho, 
que partilhou o ponto de vista do Parlamento, anunciando uma nova consulta sobre o texto 
final da decisão-quadro. Aguardando a nova consulta do Conselho, o presidente da comissão 
LIBE adiou os trâmites processuais.
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A 6 de Abril de 2009 os Estados-Membros chegaram a consenso geral sobre um texto que 
diverge significativamente da iniciativa original.

O presente parecer refere-se ao texto acordado pelo Conselho. O prazo fixado pelo Conselho 
para a emissão de parecer nos termos do artigo 39.º TUE termina a 23 de Outubro de 2009.

O projecto de decisão-quadro refere-se a situações em que as mesmas pessoas sejam sujeitas a 
processos penais paralelos em diferentes Estados-Membros e relativos aos mesmos factos, o 
que poderia levar a violações do princípio ne bis in idem. O projecto de decisão-quadro 
contém as seguintes medidas:

 um procedimento para a realização de contactos entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, tendo em vista confirmar a existência de 
processos penais paralelos relativos aos mesmos factos e implicando as 
mesmas pessoas;

 normas sobre o intercâmbio de informações, através de consultas directas, 
entre as autoridades competentes de dois ou mais Estados-Membros em que 
decorram esses processos penais paralelos, tendo em vista chegar a consenso 
sobre qualquer solução eficaz destinada a evitar as consequências adversas 
que daí pudessem decorrer.

Não se fixa qualquer prazo para a resposta da autoridade contactada.

Não se indica qualquer critério para estabelecer qual a autoridade judicial mais adequada.

Não figura em anexo ao projecto de decisão-quadro qualquer formulário para orientar as 
autoridades competentes (encontrava-se no texto original).

Não obstante a obrigação de contactar a autoridade competente de outros Estados-Membros, 
não se impõe uma obrigação semelhante de informar a Eurojust.

O papel da Eurojust na resolução de potenciais conflitos é reduzido e está longe de ser 
satisfatório.
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POSIÇÃO DA RELATORA

A relatora acolhe favoravelmente a iniciativa da República Checa, da República da Polónia, 
da República da Eslovénia, da República Eslovaca e do Reino da Suécia para a adopção de 
uma decisão-quadro sobre a prevenção e resolução dos conflitos de competência em 
processos penais.

A relatora acolhe também favoravelmente o facto de o texto actual se referir explicitamente 
ao princípio ne bis in idem, o que não sucedia na proposta original.

A aplicação efectiva do princípio ne bis in idem está estreitamente relacionada com a 
protecção dos direitos fundamentais, sendo o complemento lógico do princípio do 
reconhecimento mútuo, segundo o qual os Estados-Membros aceitam e executam as decisões 
judiciais proferidas noutro Estado-Membro. A aprovação deste acto legislativo irá assegurar 
que o princípio ne bis in idem seja aplicado em todo o espaço judicial europeu e não apenas 
relativamente a processos nacionais.

A relatora sublinha o facto de esta decisão-quadro se limitar ao dever de os Estados-Membros 
se informarem mutuamente e entrarem em consultas directas "com o objectivo de identificar 
uma solução efectiva, de natureza consensual, destinada a evitar as consequências negativas 
da condução de processos paralelos (...........). Essa solução poderá consistir, designadamente, 
na concentração de processos penais num único Estado-Membro" e lamenta que não preveja 
um mecanismo para resolver realmente conflitos de competência nem critérios apropriados 
para estabelecer quais os Estados-Membros que deverão ser competentes.

Na opinião da relatora, a protecção da pessoa formalmente acusada deve ser objecto da maior 
atenção, e haverá que prever salvaguardas processuais consistentes. Essas salvaguardas 
deverão incluir, pelo menos, o direito de o acusado apresentar o seu ponto de vista e ser
informado sobre questões relevantes, por forma a ter uma base que lhe permita objectar a 
qualquer solução escolhida pelas autoridades judiciais que não se afigure razoável.

A relatora gostaria também de sublinhar que as decisões sobre a competência ou, como se 
lhes refere o projecto de decisão-quadro, "de natureza consensual, destinada a evitar as 
consequências negativas da condução de processos paralelos" devem ser justas, independentes 
e objectivas, devendo aplicar os princípios reconhecidos pelo artigo 6.º do Tratado da União 
Europeia e espelhados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e na 
Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem.

No que respeita aos pormenores relativos à pessoa formalmente acusada, a cuja troca as 
autoridades nacionais procedem através das notificações, a relatora é favorável à ideia 
segundo a qual será importante assegurar um nível adequado de protecção dos dados pessoais, 
e que a decisão-quadro deverá especificar quais os tipos de dados pessoais objecto de 
intercâmbio. Só o nome, a nacionalidade, a data de nascimento e o endereço da pessoa 
suspeita e/ou acusada, se conhecidos, e das vítimas caso aplicável, devem ser objecto de 
intercâmbio.

A relatora crê que a implicação da Eurojust na decisão relativa à escolha da instância 
competente é da maior importância. A Eurojust deverá participar desde a fase mais inicial 
atendendo ao seu papel de coordenação e às suas funções cada vez mais relevantes, como 
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resulta da Decisão 2008/426/JAI do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 sobre o reforço da 
Eurojust, e de decisão modificativa 2002/187/JAI que cria a Eurojust, tendo em vista reforçar 
a luta contra as formas graves de criminalidade.

A Eurojust deverá assim ser implicada logo que o procedimento "de contacto" tenha início. 
Deve-se realçar que qualquer autoridade nacional terá a liberdade, em qualquer fase de um 
processo nacional, de solicitar o conselho da Eurojust e de remeter à Eurojust casos 
específicos que levantem a questão de qual a instância jurisdicional mais bem colocada. 
Quando não se tiver chegado a acordo no prazo de seis meses após o início das consultas 
directas entre as autoridades judiciais competentes, a Eurojust deverá ser informada das 
razões por que não se chegou a acordo, e o colégio emitirá uma opinião de acordo com a 
norma estabelecida pela Decisão 2008/426/JAI do Conselho de 16 de Dezembro de 2008.

A relatora regista que a iniciativa desta decisão-quadro se concentra exclusivamente nos 
conflitos positivos de competência. Nenhuma disposição ser refere aos conflitos negativos de 
competência (quando nenhum Estado-Membro tiver determinado a sua competência 
relativamente à infracção penal cometida). Por conseguinte, tendo devidamente em conta o 
papel da Eurojust, a relatora apela à Comissão para que apresente uma proposta que complete 
esta decisão-quadro com normas relativas à resolução de conflitos negativos de competência 
tão rapidamente quanto possível.

Diversas alterações sublinham o facto de qualquer matéria relativa à competência dever ser 
tratada por autoridades judiciais, entendendo-se por tal um juiz, juiz de instrução ou
magistrado do Ministério Público.


