
PR\889747PT.doc PE478.493v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

2010/0817(COD)

23.1.2011

***I
PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
decisão europeia de investigação em matéria penal
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Relator: Nuno Melo



PE478.493v02-00 2/41 PR\889747PT.doc

PT

PR_COD_1amOther

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre adoção da 
diretiva do Parlamento europeu e do Conselho relativa à decisão europeia de 
investigação em matéria penal
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a iniciativa de um grupo de Estados-Membros submetida ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho (09288/2010),

– Tendo em conta o artigo 76.º, alínea b, e a alínea a) do n.º 1 do artigo 82.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais o projeto de ato lhe foi 
submetido (C7-0185/2010),

– Tendo em conta os n.ºs 3 e 15 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta [os pareceres fundamentados enviados ao seu Presidente pelos 
parlamentos nacionais/o parecer fundamentado enviado ao seu Presidente por um 
parlamento nacional] sobre a observância pela iniciativa do princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer da Comissão ...,

– Tendo em conta os artigos 44.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Projeto de diretiva
Considerando 1

Projeto do grupo de Estados-Membros 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, 
respeitando os direitos fundamentais e os 
diferentes sistemas constitucionais, legais 
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e tradições dos Estados-Membros.

Or. pt

Justificação

Alteração ao texto de acordo com o artigo 67.º, n.º 1, do TFUE que diz: "A União constitui 
um espaço de liberdade, segurança e justiça no respeito dos direitos fundamentais e dos 
diferentes sistemas e tradições jurídicas dos Estados-Membros". Procura-se igualmente 
antecipar, como primeiro considerando, o absoluto respeito que deverá ocorrer, pelas 
diferenças legais e constitucionais existentes entre os Estados membros, o que, a não suceder, 
inviabilizaria a concretização daquilo que se pretende com a diretiva.

Alteração 2

Projeto de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(1-A) Com a entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa, foi introduzido pela primeira 
vez na legislação criminal da União 
Europeia um controlo parlamentar 
adequado, através do Parlamento 
Europeu como co-legislador e dos 
Parlamentos Nacionais no que toca à 
verificação da subsidiariedade. Através do 
Tratado de Lisboa, a Carta dos Direitos 
Fundamentais tornou-se legalmente num 
documento vinculativo, iniciando-se 
assim uma nova fase no que diz respeito à 
proteção dos direitos humanos na União 
Europeia, incluindo os direitos 
fundamentais em procedimentos 
criminais, tais como o direito à vida 
(artigo 2.º), o direito à integridade do ser 
humano (artigo 3.º), proibição da tortura 
e dos tratos ou penas desumanos ou 
degradantes (artigo 4.º), o direito à 
liberdade e à segurança (artigo 6.º), o 
respeito pela vida privada e familiar 
(artigo 7.º), o direito à ação e a um 
tribunal imparcial (artigo 47.º), a 
presunção da inocência e direitos de 
defesa (artigo 48.º), os princípios da 
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legalidade e proporcionalidade dos 
direitos e das penas (artigo 49.º) e o 
direito a não ser julgado ou punido 
penalmente mais do que uma vez pelo 
mesmo delito (artigo 50.º).

Or. pt

Justificação

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa foi introduzido um melhor controlo
democrático por parte do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. Ao mesmo 
tempo, quaisquer medidas adotadas na área do direito criminal têm que respeitar plenamente 
a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia como um documento juridicamente 
vinculativo, que ganha valor jurídico: as instituições europeias e os Estados-Membros
quando aplicam o direito da União passam a estar vinculados a um conjunto de direitos 
fundamentais que protegem os cidadãos.

Alteração 3

Projeto de diretiva
Considerando 1-B (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(1-B) A Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem e a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem 
ajudaram a elevar substancialmente o 
nível dos direitos humanos, incluindo o 
direito a um julgamento justo e equitativo 
na Europa. Os Tratados e a Carta 
preveem uma função especial para o 
mecanismo da Convenção, como 
consagrado no artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia, dando acesso à 
Convenção por parte da UE e definindo 
os direitos fundamentais da Convenção 
como princípios gerais e fundamentais da 
lei da União europeia, e no artigo 52.º da 
Carta garantindo uma interpretação 
harmoniosa dos mesmos direitos.

Or. pt
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Justificação

Devido a sérias implicações em vários direitos fundamentais pela diretiva relativa à Decisão 
Europeia de Investigação, como foi realçado pela opinião da Agência Europeia dos Direitos 
Fundamentais sobre a DEI, deve ser realçado que a Carta se refere diretamente ao 
entendimento destes direitos, tal como eles são especificados na Convenção Europeia dos 
direitos do Homem.

Alteração 4

Projeto de diretiva
Considerando 2

Projeto do grupo de Estados-Membros 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. O reconhecimento mútuo, sem 
pôr em causa os seus efeitos positivos e 
papel central, está a ser aplicado em áreas 
legais não harmonizadas e com diferentes 
tradições jurídicas e sistemas processuais 
penais, e pode por isso provocar 
anomalias legais em detrimento dos 
direitos dos suspeitos, como mostrado pela 
experiência do uso do Mandado de 
Detenção Europeu. Devem ser previstas 
medidas que permitam a um tribunal 
nacional intervir substancialmente em 
casos onde tais anomalias possam surgir, 
bem como qualquer aplicação do conceito 
de reconhecimento mútuo deve também 
garantir os direitos fundamentais 
consagrados na Carta e na Convenção 
Europeia dos direitos do Homem. 
Qualquer intervenção em tribunal 
baseada numa exceção de direitos 
fundamentais deve ser aplicada numa 



PR\889747PT.doc 9/41 PE478.493v02-00

PT

base excecional onde exista prova 
evidente e prima facie de que um direito 
processual fundamental consagrado na 
Carta ou na Convenção europeia dos 
Direitos do Homem foi violado, ou a 
aplicação de uma medida iria constituir 
uma violação dos direitos básicos das 
Constituições nacionais.

Or. pt

Alteração 5

Projeto de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(2-A) Existem diferenças substanciais 
entre os Estados-Membros nos planos 
constitucionais e legais, nomeadamente 
no que toca ao papel do procurador, e no 
que diz respeito à admissibilidade das 
provas que a DEI deve necessariamente 
relevar. Consequentemente, a DEI não 
poderá contrariar tais diferenças, 
exigindo menos, do que nos Estados de 
Execução seja imposto, e devendo ser 
motivo de recusa adicional, o facto de 
eventualmente violar normas 
constitucionais fundamentais dos 
Estados-Membros envolvidos.

Or. pt

Justificação

Para evitar problemas Constitucionais em determinados Estados-Membros, o procedimento 
de validação da medida por um tribunal antes da transmissão da DEI é necessário. Desta 
forma se assegura a legalidade da medida a ser emitida, bem como o respeito pelos 
diferentes regimes constitucionais e suas implicações em matéria de administração e 
aplicação da justiça.
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Alteração 6

Projeto de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(2-B) Deve ser tido em conta o facto de 
que apesar de em princípio a verificação 
de dupla incriminação ter sido abolida no 
que diz respeito a uma lista de 32 ofensas 
no âmbito do reconhecimento mútuo, 
ainda existem diferenças essenciais nas 
definições nacionais destas ofensas. Os 
Estados-Membros devem evitar a DEI 
especialmente se houver ligações com 
cláusulas de jurisdições extraterritoriais, 
quando um Estado-Membro der início a 
procedimentos penais contra cidadãos 
nacionais (ou residentes) por atos
cometidos fora do seu território nacional, 
quando um mesmo ato não fosse 
penalizado à luz da lei do estado de 
execução. Procedimentos relacionados 
com ofensas ligadas a impostos, 
alfândegas e câmbios não recaem nesta 
categoria.

Or. pt

Alteração 7

Projeto de diretiva
Considerando 2-C (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(2-C) As autoridades policiais não podem 
ser consideradas autoridades judiciais no 
âmbito do artigo 82.º, n.º 1, alínea a) do 
TFUE. Qualquer pedido processual de 
uma DEI pela polícia do estado de 
emissão deve ser validado por um 
procurador, magistrado ou juiz, levando 
em consideração os requisitos 
fundamentais do estado de execução. A 
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autoridade de investigação em processo 
penal competente para ordenar a 
obtenção de elementos de prova no 
processo é uma autoridade que exerça o 
poder judicial, ou seja, uma autoridade 
que emita, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos por lei, 
decisões vinculativas que se classificam 
como “decisões judiciais”.

Or. pt

Justificação

Este considerando é fundamental, por forma a assegurar que qualquer pedido de DEI seja 
avaliado por um procurador, magistrado, ou juiz, no respeito pelo princípio da legalidade. O 
artigo 82.º, n.º 1, do TFUE restringe de uma forma clara a aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às decisões que são objeto de cooperação judicial em matéria penal, e 
não prevê a sua aplicação a atos que possam ser alvo de cooperação policial de acordo com 
o artigo 87.º do TFUE.

Alteração 8

Projeto de diretiva
Considerando 6

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(6) No Programa de Estocolmo, adotado 
em 11 de dezembro de 2009, o Conselho 
Europeu decidiu que deverão ser 
prosseguidos os trabalhos com vista à 
criação de um sistema global de obtenção 
de elementos de prova nos processos com 
dimensão transfronteiras, com base no 
princípio do reconhecimento mútuo. O 
Conselho Europeu indicou que os 
instrumentos existentes neste domínio 
constituem um regime fragmentário e que 
e necessária uma nova abordagem que se 
baseie no principio do reconhecimento 
mútuo e tenha em conta a flexibilidade do 
sistema tradicional de auxilio judiciário 
mútuo. O Conselho Europeu apelou, 
assim, à criação de um sistema global 
destinado a substituir todos os instrumentos 

(6) No Programa de Estocolmo, adotado 
em 11 de dezembro de 2009, o Conselho 
Europeu decidiu que deverão ser 
prosseguidos os trabalhos com vista à 
criação de um sistema global de obtenção 
de elementos de prova nos processos com 
dimensão transfronteiras, com base no 
princípio do reconhecimento mútuo, 
apelando, à criação de um sistema global 
destinado a substituir todos os instrumentos 
existentes neste domínio, incluindo a 
decisão-quadro sobre o mandado europeu 
de obtenção de provas, que abranja tanto 
quanto possível todos os tipos de 
elementos de prova, que contenha prazos 
de execução e que limite, tanto quanto 
possível, os motivos de recusa.
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existentes neste domínio, incluindo a 
decisão-quadro sobre o mandado europeu 
de obtenção de provas, que abranja tanto 
quanto possível todos os tipos de 
elementos de prova, que contenha prazos 
de execução e que limite, tanto quanto 
possível, os motivos de recusa.

Or. pt

Justificação

Pretende-se com a presente diretiva criar um único e eficiente instrumento para a obtenção 
de provas no âmbito de processos penais, de modo a ultrapassar o problema da 
fragmentação e complexidade do atual quadro jurídico e o reduzido leque de aplicação do 
princípio do reconhecimento mútuo na matéria. Com base no princípio do reconhecimento 
mútuo, os motivos de recusa de execução de uma decisão estrangeira passam a constar de
uma lista exaustiva mas objetiva e, os prazos são claramente fixados de modo a facilitar a 
cooperação judicial nesta área.

Alteração 9

Projeto de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(7-A) É igualmente objetivo da proposta 
da diretiva a criação de um instrumento 
eficiente e flexível, assegurando mais 
celeridade, a legalidade das provas; a 
simplificação processual; uma elevada 
proteção direitos fundamentais, em 
especial dos direitos processuais; a 
redução dos custos financeiros; a 
promoção do aumento da confiança 
mútua e da cooperação entre os 
Estados-Membros e ainda a preservação 
das características próprias dos sistemas 
nacionais e da sua cultura jurídica, tudo 
no respeito pelos sistemas constitucionais 
e legais dos Estados-Membros.

Or. pt



PR\889747PT.doc 13/41 PE478.493v02-00

PT

Justificação

Necessidade de realçar os objetivos da diretiva em causa. Para lutar de forma célere e 
eficazmente contra a criminalidade transfronteiriça, e outros tipos de criminalidade 
particularmente complexa, com grande facilidade de circulação de pessoas e bens, as 
autoridades nacionais necessitam de normas claras e agilizadas de cooperação, mas mais 
uma vez se afirmando a necessidade de que tal ocorra com respeito pelas diferenças legais e 
constitucionais dos Estados.

Alteração 10

Projeto de diretiva
Considerando 10

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(10) A DEI deverá centrar-se na medida de 
investigação que deva ser executada. A 
autoridade de emissão é a mais bem 
colocada para decidir da medida a utilizar, 
com base no conhecimento que tem dos 
dados da investigação em causa. Todavia, a 
autoridade de execução deverá poder 
utilizar outro tipo de medida, porque a 
medida requerida não existe ou não está 
disponível no âmbito do seu direito interno, 
ou porque o outro tipo de medida atingirá, 
por meios menos coercivos, o mesmo 
resultado que a medida prevista na DEI.

(10) A DEI deverá centrar-se na medida de 
investigação que deva ser executada. A 
autoridade de emissão é a melhor para 
decidir da medida a utilizar, com base no 
conhecimento que tem dos dados da 
investigação em causa. Todavia, a 
autoridade de execução deverá poder 
utilizar outro tipo de medida, porque a 
medida requerida não existe, não está 
disponível em determinado caso, no 
âmbito do seu direito interno, ou porque o 
outro tipo de medida atingirá, por meios 
menos coercivos, o mesmo resultado que a 
medida prevista na DEI, quando o 
resultado a alcançar for o mesmo com 
uma DEI e que implique menor 
interferência nos direitos fundamentais 
da pessoa em causa.

Or. pt

Justificação

Valoriza-se neste artigo, o conhecimento e a avaliação, quer das autoridades de emissão, 
quer de execução, na determinação da medida e utilizar. Desta forma, se à autoridade de 
emissão caberá decidir a medida a utilizar com vista ao caso concreto a que se refira, a 
autoridade de execução, respeitando o princípio da proporcionalidade, poderá utilizar outro 
tipo de medida, se em concreto, verificar que a medida solicitada não está contemplada no 
seu ordenamento jurídico, ou não seria aplicada a esse caso, ou dispõe de outra medida que 
de forma menos coerciva e maior respeito pelos direitos fundamentais, para o visado, 
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propiciará o mesmo resultado.

Alteração 11

Projeto de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(10-A) A DEI deve ser escolhida para 
casos em que a execução se uma medida 
de investigação pareça proporcional, 
necessária e adequada a ser aplicável ao 
caso em questão. A autoridade de emissão 
deve portanto verificar se a prova 
pretendida é necessária e proporcional 
para o efeito dos procedimentos, se a 
medida escolhida é necessária e 
proporcional para a recolha das provas, e 
se emitindo uma DEI um outro 
Estado-Membro pode ser envolvido na 
recolha de provas. Uma avaliação 
adequada da proporcionalidade é um 
requisito constitucional em vários 
Estados-Membros bem como um requisito 
à luz do artigo 8.º da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem. Assim, uma clara 
e óbvia falta de proporcionalidade pode 
representar uma violação dos direitos 
humanos e/ou violação dos princípios 
constitucionais nacionais fundamentais.

Or. pt

Alteração 12

Projeto de diretiva
Considerando 10-B (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(10-B) Com vista a assegurar a 
transmissão de uma DEI à autoridade 
competente do Estado de execução, a 
autoridade de emissão pode usar qualquer 
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meio de transmissão possível ou relevante, 
incluindo, por exemplo, o sistema de 
comunicações da Rede Judiciária 
Europeia, Eurojust, ou outros canais 
utilizados pelas autoridades judiciais 
competentes. Onde uma DEI tenha sido 
validada por uma autoridade judicial, 
essa autoridade pode também ser vista 
como uma autoridade de emissão para 
efeitos de transmissão de uma DEI.

Or. pt

Alteração 13

Projeto de diretiva
Considerando 11

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(11) Tanto quanto possível e sem prejuízo 
dos princípios fundamentais do direito do 
Estado de execução, a DEI deverá ser 
executada de acordo com as formalidades e 
os procedimentos expressamente indicados 
pelo Estado de emissão. 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. Esta 
possibilidade não implica que as 
autoridades do Estado de emissão sejam 
dotadas de poderes de execução no 
território do Estado de execução.

(11) Tanto quanto possível e sem prejuízo 
dos princípios fundamentais do direito do 
Estado de execução, a DEI deverá ser 
executada de acordo com as formalidades e 
os procedimentos expressamente indicados 
pelo Estado de emissão. 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. Esta 
possibilidade não implica que as 
autoridades do Estado de emissão sejam 
dotadas de poderes de execução no 
território do Estado de execução. A 
autoridade de execução deve respeitar tal 
pedido, se necessário estabelecendo as 
condições relativas ao âmbito e natureza 
da participação das autoridades do estado 
de emissão. Estabelece-se, desta forma, 
um sistema que encoraja as autoridades 
judiciárias a cooperarem entre si num 
espírito de confiança mútua, promovendo 
mecanismos não só para facilitar a 
cooperação entre as autoridades mas 
também para melhorar a proteção
judiciária dos direitos individuais.
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Or. pt

Alteração 14

Projeto de diretiva
Considerando 12

Projeto do grupo de Estados-Membros 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.

(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, no que for necessário 
para prevenir efeitos secundários 
negativos do princípio do reconhecimento 
mútuo ao ser aplicado numa área legal 
não harmonizada no que diz respeito ao 
direito penal, procedimentos criminais, 
especialmente no que toca à proteção dos 
direitos fundamentais e regras 
constitucionais fundamentais dos 
Estados-Membros.

Or. pt

Justificação

Deve existir um esclarecimento para a existência de motivos de recusa, devido à aplicação do 
reconhecimento mútuo, numa área legal não harmonizada de diferentes procedimentos 
penais.

Alteração 15

Projeto de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(12-A) A presente diretiva respeita o 
princípio ne bis in idem ou a proibição da 
dupla penalização, o que significa que 
ninguém deverá ser demandado ou 
julgado duas vezes pelos mesmos factos e 
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pela mesma conduta punível. É 
estabelecido como um direito individual 
nos instrumentos jurídicos internacionais 
referentes aos direitos humanos, como o 
sétimo protocolo da Convenção para a 
proteção dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais (artigo 4.º) e a 
Carta dos direitos fundamentais da União 
Europeia (artigo 50.º), e é reconhecido em 
todos os ordenamentos jurídicos baseados 
no conceito do respeito e proteção das 
liberdades fundamentais. O princípio do 
ne bis in idem é um princípio 
fundamental do direito na União 
Europeia. Portanto, a autoridade de 
execução deve ter o direito de recusar 
executar uma DEI se a sua execução for 
contrária a esse princípio, e se se 
confirmar que o julgamento da pessoa em 
causa tenha sido definitivamente julgado 
para os mesmos factos e nas condições 
estabelecidas no artigo 54.º da Convenção 
de 19 de junho de 1990 que implementa o 
Acordo de Schengen e tendo também em 
conta a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia. Dada a 
natureza preliminar dos procedimentos 
subjacentes a uma DEI e a complexidade 
de análise das condições requerida pelo 
artigo 54.º, a autoridade de execução 
deverá informar e consultar a autoridade 
de emissão, que deverá por sua vez 
considerar esta informação e tomar as 
medidas necessárias relativamente aos 
procedimentos subjacentes à emissão de 
uma DEI. Esta consulta deve ser efetuada 
sem prejuízo da obrigação da autoridade 
de execução consultar a autoridade de 
emissão em conformidade com a 
Decisão-Quadro 2009/948/JAI, de 30 de
novembro de 2009 relativa à prevenção e 
resolução de conflitos de exercício de 
competência em processo penal.

Or. pt
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Justificação

Diz respeito à introdução de um motivo de recusa adicional baseado no princípio "ne bis in 
idem", ou proibição da dupla penalização, isto é, que ninguém deverá ser julgado duas vezes 
pelos mesmos factos e pela mesma conduta punível, estabelecido como um direito individual 
nos instrumentos jurídicos internacionais referentes aos direitos humanos.

Alteração 16

Projeto de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(13-A) Os recursos judiciais disponíveis 
contra uma DEI devem pelo menos 
igualar os disponíveis em casos 
domésticos contra a medida de 
investigação em causa. De acordo com a 
sua legislação nacional os 
Estados-Membros devem assegurar a 
aplicabilidade desses recursos judiciais, 
informando em tempo útil qualquer 
interessado sobre as possibilidades e 
modalidades de recurso. Em casos onde 
as objeções contra uma DEI sejam 
fornecidas por uma parte interessada do 
estado de execução relativamente a razões 
mais substantivas que impliquem a 
emissão de uma DEI, é aconselhável que 
tais informações sejam transmitidas à 
autoridade de emissão e que o interessado 
é informado em conformidade.
Necessidade de assegurar o direito à 
informação e o acesso aos tribunais por 
parte dos atingidos com uma DEI. Os 
direitos de defesa fazem parte do direito a 
um julgamento justo e equitativo (artigos 
47.º e 48.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia) ao 
longo de todas as fases do processo.

Or. pt
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Alteração 17

Projeto de diretiva
Considerando 13-B (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(13-B) As despesas incorridas no 
território do Estado-Membro de execução 
para a execução de uma DEI devem ser 
suportadas exclusivamente por esse 
Estado-Membro. Tal está em 
conformidade com o princípio geral do 
reconhecimento mútuo. No entanto, a 
execução de uma DEI pode incorrer em 
custos excecionalmente altos no Estado de 
execução. Tais custos excecionalmente
altos, como por exemplo, a necessidade de 
obtenção de complexas opiniões de 
especialistas, grandes operações policiais 
ou atividades de vigilância durante um 
período grande de tempo. Isto não deve 
impedir a execução de uma DEI, pelo que 
a autoridade de emissão e execução de 
autoridade devem procurar estabelecer 
quais as despesas consideradas 
excecionalmente altas. Caso nenhum 
acordo seja possível, a autoridade de 
emissão pode decidir retirar a DEI ou, 
mantê-la e cobrir a parte dos custos que 
são considerados, pelo Estado de 
execução, excecionalmente elevados. O 
mecanismo dado não constitui um motivo 
adicional para a recusa e não deve ser 
abusado de forma que atrase ou impeça a 
execução de uma DEI.

Or. pt

Justificação

A questão das despesas incorridas no território do Estado de execução é de extrema 
importância para afirmar o reconhecimento do princípio do reconhecimento mútuo. 
Empreender esforços no sentido de reconhecer e executar uma DEI significa, por outro lado, 
suportar as despesas da sua execução, já que tanto o Estado de emissão como o Estado de 
execução contribuem para o mesmo objetivo: a realização de um espaço de justiça e 
liberdade, que irá, certamente, beneficiar todos.
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Alteração 18

Projeto de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(14-A) Ao fazer uma declaração relativa 
ao regime linguístico, os 
Estados-Membros são incentivados a 
incluir pelo menos uma língua que é 
comummente utilizada na União 
Europeia, além da língua oficial. O uso e 
tal língua não devem, de modo algum, ser 
em detrimento dos direitos do suspeito 
com relação à interpretação e tradução 
em processo penal, tal como previsto na 
Diretiva 2010/64/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de outubro 
de 2010 sobre o direito à interpretação e 
tradução em processos penais.

Or. pt

Alteração 19

Projeto de diretiva
Considerando 16

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(16) Atendendo a que os objetivos da 
presente diretiva, a saber, o 
reconhecimento mútuo das decisões 
tomadas para obtenção de elementos de 
prova, não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros e 
podem pois, devido à dimensão e aos 
efeitos da ação prevista, ser mais bem 
alcançados ao nível da União, esta pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 

(16) O princípio da subsidiariedade, 
previsto pelo artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia foi introduzido pelo 
Tratado de Maastricht, traduz-se no facto 
de que não deve ser regulamentado a 
nível comunitário o que puder ser melhor 
decidido ou gerido a nível nacional, 
regional ou local. Segundo este princípio, 
as decisões comunitárias ficam, assim, 
limitadas aos casos em que demonstrarem 
ganhos de eficácia e satisfação 
relativamente à ação nacional. Dada a 
necessidade de reforçar o processo de 
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proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir aqueles objetivos.

integração europeia através da criação de 
medidas que aumentem a eficácia da 
cooperação judiciária entre 
Estados-Membros e, atendendo a que os 
objetivos da presente diretiva - a saber, o 
reconhecimento mútuo das decisões 
tomadas para obtenção de elementos de 
prova - não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros e 
podem pois, devido à dimensão e aos 
efeitos da ação prevista, ser melhor 
alcançados ao nível da União, esta pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir aqueles objetivos.

Or. pt

Justificação

Necessidade de realçar que face à natureza da matéria em causa, e atento o surgimento de 
uma criminalidade cada vez mais complexa e com dimensão transfronteiriça, a eficácia dos 
mecanismos de obtenção de prova não poderá ser devidamente alcançada através de uma 
ação isolada e individual de cada Estado. A ineficácia de um Estado na investigação 
prejudica potencialmente todo o espaço da UE, justificando-se a concertação de esforços e a 
máxima colaboração.

Alteração 20

Projeto de diretiva
Artigo 1 - n.º 1

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

1. A decisão europeia de investigação 
(DEI) é uma decisão judicial emitida por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro (Estado de emissão) para 
que sejam executadas noutro 
Estado-Membro (Estado de execução) uma 
ou várias medidas de investigação 
específicas, tendo em vista a obtenção de 

1. A decisão europeia de investigação 
(DEI) é uma decisão judicial emitida por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro (Estado de emissão) para 
que sejam executadas noutro 
Estado-Membro (Estado de execução) uma 
ou várias medidas de investigação 
específicas, tendo em vista a obtenção de 
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elementos de prova no âmbito dos 
processos a que se refere o artigo 4.º.

elementos de prova em conformidade com 
as disposições da presente diretiva, 
designadamente no âmbito dos processos a 
que se refere o artigo 4.º.

Or. pt

Alteração 21

Projeto de diretiva
Artigo 1 - n.º 3

Projeto do grupo de Estados-Membros 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 as suas normas constitucionais 
no que respeita a liberdade de associação, a 
liberdade de imprensa e a liberdade de 
expressão noutros meios de comunicação 
social.

3. A presente diretiva não tem por efeito 
alterar a obrigação de respeitar os direitos 
fundamentais e os princípios jurídicos 
fundamentais consagrados no artigo 6.º do 
Tratado da União Europeia, incluindo os 
direitos de defesa das pessoas contra as 
quais seja instaurado um processo penal, 
nem prejudica quaisquer obrigações que 
nesta matéria incumbam às autoridades 
judiciárias. De igual modo, a presente 
diretiva não tem por efeito exigir que os 
Estados-Membros tomem medidas 
contrárias as suas normas constitucionais 
fundamentais, incluindo a liberdade de 
associação, a liberdade de imprensa e a 
liberdade de expressão noutros meios de 
comunicação social.

Or. pt

Alteração 22

Projeto de diretiva
Artigo 2

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

Para efeitos da presente diretiva, entende-
se por:

Para efeitos da presente diretiva, entende-
se por:
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(-a-A) “Estado de emissão”: o 
Estado-Membro no qual a DEI foi 
emitida;
(-a-B) “Estado de execução”: o 
Estado-Membro que executa a DEI, no 
qual se encontra a pessoa sobre a qual 
incide a medida de investigação 
requisitada, ou o documento, objeto ou 
dado a apreender, peritar ou inspecionar;

(a) "Autoridade de emissão": (a) “Autoridade de emissão”: um juiz, 
tribunal, juiz de instrução ou magistrado do 
Ministério Público competente no processo 
em causa;

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

(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;
(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 judicial com competência para 
reconhecer ou executar a DEI de acordo 
com a presente diretiva. A autoridade de 
execução é autoridade competente para 
executar a medida de investigação referida 
na DEI em processos nacionais idênticos.

Or. pt

Alteração 23

Projeto de diretiva
Artigo 5 - n.º 1

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

1. A DEI reproduzida no formulário 
constante do Anexo A deve ser preenchida 
e assinada pela autoridade de emissão, que 

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

atesta a veracidade e certifica que as 
informações dela constantes são corretas.

Or. pt

Justificação

Pretende-se com o aditamento efetuado, assegurar que não só se atesta, como também se 
certifica que as informações constantes do formulário que dará lugar à DEI são corretas.

Alteração 24

Projeto de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

Artigo 5.º-A
1. Uma DEI apenas pode ser emitida 
quando a autoridade de emissão esteja 
convencida de que as seguintes condições 
foram cumpridas:
(a) A emissão da DEI é necessária e 
proporcional para o objetivo dos 
processos referidos no artigo 4.º;
(b) As medidas de investigação 
mencionadas na DEI seriam ordenadas 
segundo as mesmas condições num caso 
nacional semelhante.
2. Estas condições devem ser avaliadas 
pela autoridade de emissão em cada caso.
Excecionalmente devem ser avaliadas 
pela autoridade do Estado de execução 
quando haja motivos fortes para crer, com 
base em evidências claras e objetivas, que 
as medidas não são proporcionais e não 
podem ser usadas num procedimento 
interno do Estado de emissão.
3. A DEI deve ser validada, após o exame 
da sua conformidade com as condições 
para a emissão, de acordo com a Diretiva, 
por um juiz, um tribunal, um procurador 
ou juiz de instrução antes de ser 
transmitida à autoridade de execução.
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Or. pt

Justificação

O n.º 1 justifica-se pela importância acrescida do princípio da proporcionalidade como uma 
exigência constitucional em grande parte dos Estados-Membros, como previsto no artigo 8.º 
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (qualquer interferência no direito de 
privacidade só é justificável numa sociedade democrática se tal for necessário). Tal significa 
que a intensidade da ação deve sempre estar relacionada com a finalidade prosseguida. 
Também se reafirma a obrigatoriedade da validação de uma DEI, por um juiz, um tribunal, 
um procurador ou juiz de instrução.

Alteração 25

Projeto de diretiva
Artigo 6

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

1. A DEI é transmitida pela autoridade de 
emissão à autoridade de execução, por 
qualquer meio que permita conservar um 
registo escrito, em condições que permitam 
ao Estado de execução determinar a sua 
autenticidade. Todas as subsequentes 
comunicações oficiais devem ser 
efetuadas diretamente entre a autoridade 
de emissão e a autoridade de execução.

1. A DEI, completada de acordo com o 
artigo 5.º, é transmitida pela autoridade de 
emissão à autoridade de execução, por 
qualquer meio que permita conservar um 
registo escrito, em condições que permitam 
ao Estado de execução determinar a sua 
autenticidade. 

Or. pt

Alteração 26

Projeto de diretiva
Artigo 6 - n.º 1-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

1-A. Todas as subsequentes comunicações 
oficiais devem ser efetuadas diretamente
entre a autoridade de emissão e a 
autoridade de execução.

Or. pt
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Alteração 27

Projeto de diretiva
Artigo 6 - n.º 3

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 28

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

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

6-A. No âmbito do presente artigo, 
deverão ser criados sistemas de 
autenticação para assegurarem que 
apenas as entidades autorizadas tenham 
acesso a bases de dados, contendo dados 
pessoais e de operações realizadas sobre 
eles.

Or. pt

Alteração 29

Projeto de diretiva
Artigo 7 - n.º 2

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

2. Quando, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 8.º, assistir na execução da DEI 
no Estado de execução, a autoridade de 
emissão pode, sem prejuízo das 
notificações feitas nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 28.º, enviar diretamente, 
à autoridade de execução, durante a sua 

2. Quando coadjuvar na execução da DEI 
no Estado de execução, em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 8.º, a autoridade de 
emissão pode, sem prejuízo das 
notificações feitas nos termos da alínea c) 
do nº 1 do artigo 28, enviar diretamente, à 
autoridade de execução, durante a sua 
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presença nesse Estado, uma DEI 
complementar de uma DEI anterior.

presença nesse Estado, uma DEI 
complementar de uma DEI anterior.

Or. pt

Justificação

Este artigo prevê a possibilidade de emitir uma DEI em complemento de uma DEI 
anteriormente transmitida (n.º 1). Esclarece ainda que, se a autoridade de emissão estiver 
presente na execução da medida de investigação no Estado de execução, a mesma pode, 
durante a execução, transmitir uma DEI complementar diretamente à autoridade de 
execução. Por conseguinte, em tal situação, não é necessário que a nova DEI seja emitida no 
Estado de emissão nem transmiti-la através das autoridades centrais, caso estas existam em 
conformidade com o n.º 2.

Alteração 30

Projeto de diretiva
Artigo 8 - n.º 1

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

1. A autoridade de execução reconhece 
uma DEI transmitida de acordo com o 
artigo 6.º, sem impor outras formalidades, 
e adota imediatamente as medidas 
necessárias à sua execução nas condições 
que seriam aplicáveis se a medida de 
investigação em causa tivesse sido 
ordenada por uma autoridade do Estado de 
execução, a menos que decida invocar um 
dos motivos de não reconhecimento ou de 
não execução previstos no artigo 10.º, ou 
um dos motivos de adiamento previstos no 
artigo 14.º.

1. A autoridade de execução reconhece 
uma DEI transmitida de acordo com o 
artigo 6.º, sem impor outras formalidades, 
e adota imediatamente as medidas 
necessárias à sua execução nas condições 
que seriam aplicáveis se a medida de 
investigação em causa tivesse sido 
ordenada por uma autoridade do Estado de 
execução, exceto se invocar um dos 
motivos de não reconhecimento ou de não 
execução previstos no artigo 10.º, ou um 
dos motivos de adiamento previstos no 
artigo 14.º.

Or. pt
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Alteração 31

Projeto de diretiva
Artigo 8 - nº 3

Projeto do grupo de Estados-Membros 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, na medida em que as 
designadas autoridades do Estado de 
emissão sejam capazes de assistir na 
execução das medidas de investigação 
mencionadas na DEI num caso nacional 
similar. A autoridade de execução deve 
satisfazer este pedido, contanto que essa 
participação não seja contrária aos 
princípios fundamentais do direito do 
Estado de execução nem prejudica os seus 
interesses essenciais a nível se segurança 
nacional.

Or. pt

Alteração 32

Projeto de diretiva
Artigo 8 - n.º 3-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

3-A. As autoridades do Estado de emissão 
presentes no Estado de execução devem 
orientar-se pela lei do Estado de execução 
durante a execução da DEI. O Estado de 
emissão não tem poder de aplicação da lei 
no território do Estado de execução.

Or. pt
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Alteração 33

Projeto de diretiva
Artigo 8 - n.º 3-B (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

3-B. As autoridades de emissão e de 
execução devem consultar-se por 
quaisquer meios apropriados a fim de 
facilitar a aplicação do presente artigo.

Or. pt

Alteração 34

Projeto de diretiva
Artigo 9 - n.º 1 - alínea b)

Projeto do grupo de Estados-Membros 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 não for admissível possível num caso 
doméstico similar;

Or. pt

Alteração 35

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

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(-a-A) A sua execução for contrária ao 
princípio ne bis in idem;

Or. pt
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Justificação

O primeiro refere-se ao respeito pelo princípio ne bis in idem - O princípio ne bis in idem ou 
a proibição da dupla penalização significa que ninguém deverá ser demandado ou julgado 
duas vezes pelos mesmos factos e pela mesma conduta punível. É estabelecido como um 
direito individual nos instrumentos jurídicos internacionais referentes aos direitos humanos, 
como o sétimo protocolo da Convenção para a proteção dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais (artigo 4.º) e a Carta dos direitos fundamentais da União Europeia 
(artigo 50.º), e é reconhecido em todos os ordenamentos jurídicos baseados no conceito do 
respeito e proteção das liberdades fundamentais. O princípio ne bis in idem assume uma 
importância especial numa altura em que a criminalidade transfronteiriça está em expansão, 
e os problemas de jurisdição em matéria de procedimento penal se tornam cada vez mais 
complexos.

Alteração 36

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

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(-a-B) Se a DEI respeitar a factos que não 
constituam ilícito criminal ou contra-
ordenacional ao abrigo do direito interno 
do Estado de execução;

Or. pt

Justificação

O segundo motivo: se a DEI respeitar a factos que não constituam ilícito criminal ou contra-
ordenacional ao abrigo do direito interno do Estado de execução;

Alteração 37

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

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(-a-C) A DEI for referente a ilícitos 
penais que:
(i) ao abrigo do direito interno do Estado 
de execução, sejam considerados como 
tendo sido cometidos, no todo, na sua 
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maior parte ou no essencial, no seu 
território ou em local equivalente;
(ii) tenham sido cometidos fora do 
território do Estado de emissão, e o direito 
interno do Estado de execução não 
permitir que sejam instauradas ações
judiciais para esse tipo de infrações
quando cometidas fora do território desse 
Estado;

Or. pt

Justificação

O terceiro motivo: (i) se a DEI for referente a ilícitos penais que, ao abrigo do direito interno 
do Estado de execução sejam considerados como tendo sido cometidos, no todo, na sua maior 
parte ou no essencial, no seu território ou em local equivalente. Obviamente que, neste caso, 
o Estado de execução reclamará para si a competência exclusiva para instauração de um 
processo e das investigações a realizar nesse âmbito. (ii) tenham sido cometidos fora do 
território do Estado de emissão, e o direito interno do Estado de execução não permitir que 
sejam instauradas ações judiciais para esse tipo de infrações quando cometidas fora do 
território desse Estado;

Alteração 38

Projeto de diretiva
Artigo 10 - n.º 1 - alínea a)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(a) Uma imunidade ou privilégio 
concedidos pelo direito interno do Estado 
de execução impossibilitar a execução da 
DEI;

(a) Uma imunidade ou privilégio 
concedidos pelo direito interno do Estado 
de execução impossibilitar a execução da 
DEI. Onde o poder para renunciar ao 
privilégio ou imunidade pertença a uma 
autoridade do Estado de execução, a 
autoridade de execução pode solicitar que 
tal seja exercido imediatamente. Quando 
o poder para renunciar ao privilégio ou 
imunidade pertencer a uma autoridade de 
outro Estado ou a uma organização 
internacional, tal deverá ser a autoridade 
de emissão a solicitar que seja exercido tal 
poder;

Or. pt
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Justificação

O quarto motivo refere-se a imunidades ou privilégios existentes segundo a lei do Estado de 
execução. Subentende-se que, se for provável que a imunidade ou privilégio possam ser 
levantados num prazo razoável, a autoridade de execução decida em vez disso adiar a 
execução em conformidade com o artigo 14.º.

Alteração 39

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

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(a-A) Quando existam regras que 
determinem ou limitem relacionadas com 
a liberdade de imprensa ou a liberdade de 
expressão noutros meios de comunicação, 
o que torne impossível a execução da 
DEI;

Or. pt

Justificação

O quinto motive refere-se à existência de regras relacionadas com a liberdade de imprensa 
ou a liberdade de expressão noutros meios de comunicação que tornem impossível a 
execução da DEI.

Alteração 40

Projeto de diretiva
Artigo 10 - n.º 1 - alínea b)-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(b-A) Forem verificadas evidências claras 
e objetivas de violação de um direito 
fundamental tal como previsto na Carta 
dos direitos fundamentais ou na 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem ou caso a aplicação de uma 
medida esteja claramente em contradição 
com os princípios básicos das 
Constituições nacionais no âmbito de 
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procedimentos penais;

Or. pt

Justificação

O sétimo motivo de recusa respeita a violações de direitos fundamentais consagrados nos 
principais instrumentos internacionais como a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia ou a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, bem como incumprimento de 
preceitos constitucionais nacionais no que se refere a procedimentos penais.

Alteração 41

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

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(b-B) A medida não tiver sido validada 
por um juiz num caso onde no Estado de 
emissão a medida não tenha sido emitida 
por um juiz, mas tal requisito exista no 
Estado de execução;

Or. pt

Justificação

O oitavo motivo de recusa diz respeito ao caso em que a medida de investigação não tenha 
sido validada por uma autoridade judicial, designadamente um juiz quando tal seja requerido 
no Estado de execução, designadamente, no âmbito das suas tradições constitucionais

Alteração 42

Projeto de diretiva
Artigo 10 - n.º 1 - alínea d)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(d) A DEI tiver sido emitida no âmbito dos 
processos referidos nas alíneas b) e c) do 
artigo 4.º e não for autorizada em processos 
nacionais idênticos.

(d) A DEI tiver sido emitida no âmbito dos 
processos referidos nas alíneas b) e c) do 
artigo 4.º e a medida não for autorizada
pela lei do Estado de execução em 
processos nacionais idênticos.
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Or. pt

Justificação

O décimo motivo de recusa prende-se com o facto de a DEI poder ser usada para obtenção 
de provas não só em processos penais mas também em certos tipos de processo 
administrativo com dimensão penal (artigo 4.º). Não é razoável combinar esta aplicação a 
processos administrativos com um alargamento a todas as medidas de investigação. A este 
respeito, deve ser deixada uma certa margem de manobra ao Estado de execução. É por isso 
que vem mencionado como possível motivo de recusa o facto de a DEI ser emitida, não no 
âmbito de processos penais, mas sim no âmbito de processos administrativos.

Alteração 43

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

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

1-A. No que respeita infrações em matéria 
fiscal, aduaneira, de câmbio, o 
reconhecimento ou execução não podem 
ser recusados com fundamento em que a 
lei do Estado de execução não impõe o 
mesmo tipo de taxa, obrigação, 
alfândegas e câmbios da mesma espécie 
das do Estado de emissão.

Or. pt

Alteração 44

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

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

1-B. Quando a DEI esteja incompleta 
quanto à forma ou tenha sido completada 
de forma manifestamente incorreta e 
ainda nos casos referidos nas alíneas b) e 
c) do n.º 1, antes de decidir não 
reconhecer ou não executar total ou 
parcialmente uma DEI, a autoridade de 
execução deve consultar a autoridade de 
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emissão por quaisquer meios apropriados 
e, se necessário, solicitar-lhe que forneça 
sem demora as informações necessárias.

Or. pt

Alteração 45

Projeto de diretiva
Artigo 13

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

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

3. 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.
4. Sempre que não seja posta em causa a 
necessidade de garantia de sigilo 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 a garantir o 
efetivo exercício do direito de recurso e do 
direito de ação previstos nos números 
anteriores.
5. O Estado de execução suspenderá a 
transferência dos elementos de prova 
obtidos em execução da DEI até ser 
proferida a decisão sobre o recurso.

Or. pt
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Alteração 46

Projeto de diretiva
Artigo 14 - n.º 1 - alínea a)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

(a) A sua execução possa prejudicar uma 
investigação ou ação penal em curso, 
durante o prazo que o Estado de execução 
considere razoável; ou

(a) Os elementos de prova recolhidos se 
mostrem igualmente relevantes para 
efeitos de investigação ou ações penais em 
curso, ou prejudiquem as mesmas 
investigações ou ações, durante o prazo 
que o Estado de execução considere 
razoável; ou

Or. pt

Alteração 47

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

Projeto do grupo de Estados-Membros 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. pt

Justificação

O artigo 14.º é referente ao adiamento do reconhecimento ou execução da DEI. Esse 
adiamento é possível caso a execução da DEI seja prejudicial a uma investigação ou ação
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penal em curso, ou se as provas em questão já estiverem a ser utilizadas noutro processo 
penal. Note-se que o adiamento deve ser tão breve quanto possível tal como é referido no 
n.º 2 do mesmo artigo.

Alteração 48

Projeto de diretiva
Artigo 16

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

Enquanto se encontrarem no território do 
Estado de execução para efeitos de 
aplicação da presente diretiva, os agentes 
do Estado de emissão beneficiam do
mesmo tratamento que os agentes do 
Estado de execução no que respeita às 
infrações que cometam ou de que sejam 
vítimas.

Sempre que, para efeitos de aplicação da 
presente diretiva, os agentes do Estado de 
emissão se encontrarem no território do 
Estado de execução, ficam sujeitos ao
mesmo tratamento que os agentes do 
Estado de execução no que respeita às 
infrações que cometam ou de que sejam 
vítimas.

Or. pt

Justificação

Há várias situações em que os agentes do Estado de emissão podem estar presentes no 
Estado de execução, para assistir na concretização de uma DEI. O artigo 8.º, n.º 3 prevê 
explicitamente essa presença, que também pode ocorrer, por exemplo, por ocasião de 
operações encobertas ou entregas vigiadas. São, portanto, necessárias regras sobre 
responsabilidade civil e penal. O artigo 16.º diz então respeito às infrações penais cometidas 
contra ou por agentes do Estado de emissão, e estipula que tenham o mesmo tratamento que 
os agentes do Estado de execução.

Alteração 49

Projeto de diretiva
Artigo 17 - n.º 2-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

2-A. O Estado-Membro de emissão cujos 
agentes tenham causados danos a 
qualquer pessoa no território do Estado 
de execução, reembolsará este último 
pelas somas que tenha pago às vítimas ou 
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pessoas em seu nome.

Or. pt

Justificação

O objetivo deste artigo é o de estabelecer disposições que permitam dar provimento a ações
de indemnização que possam ser intentadas na sequência de operações realizadas por 
funcionários ou agentes de um Estado-Membro, no território de outro Estado-Membro. No 
entanto, o Estado-Membro em cujo território tenham sido causados os danos é obrigado, 
primeiramente, a reparar os danos da mesma forma em que o faria se eles tivessem sido 
causados pelos seus próprios funcionários ou agentes. Nesse caso, o outro Estado-Membro 
deve reembolsar integralmente qualquer indemnização que tenha sido paga. 

Alteração 50

Projeto de diretiva
Artigo 18 - título

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

Confidencialidade Confidencialidade e tratamento de dados 
pessoais

Or. pt

Alteração 51

Projeto de diretiva
Artigo 18 - n.º 2-A (novo)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

2-A. A autoridade de emissão deve, de 
acordo com a sua lei nacional e a menos 
que outras indicações sejam dadas pela 
autoridade de execução, manter a 
confidencialidade relativa a alguma 
informação ou elemento de prova 
fornecida pela autoridade de execução, 
exceto quando a sua divulgação seja 
necessária para as investigações ou 
procedimentos descritos na DEI.
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Or. pt

Alteração 52

Projeto de diretiva
Artigo 19 - n.º 1

Projeto do grupo de Estados-Membros 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 à ordem de 
processo que aí corra seus termos, 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.

Or. pt

Justificação

Este artigo diz respeito à situação em que a autoridade de emissão solicita a presença, no 
Estado de emissão, de uma pessoa detida no Estado de execução. Esta forma de transferência 
foi inserida na presente diretiva com o objetivo de, por exemplo, assegurar que a pessoa 
esteja disponível para audição no Estado de emissão e seja possível uma posterior execução 
de uma medida de investigação.

Alteração 53

Projeto de diretiva
Artigo 22 - n.º 2 - alínea a)

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

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

a) A utilização da conferência telefónica 
for contrária aos direitos fundamentais e 
aos princípios jurídicos fundamentais do 
direito do Estado de execução; ou

Or. pt
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Justificação
As audições por conferência telefónica são outro domínio que pode ser especialmente útil, 
quando seja necessário um depoimento de testemunhas ou peritos. Este artigo prevê, assim, a 
emissão de uma DEI para obtenção de uma audição por conferência telefónica, quando a 
pessoa a ouvir como testemunha ou perito pelas autoridades judiciárias de um 
Estado-Membro se encontra noutro Estado-Membro. Estipula as regras que são aplicadas a 
pedidos de audição por conferência telefónica. O n.º 2 prevê dois motivos de recusa 
adicionais aos referidos no artigo 10.º, n.º 1.

Alteração 54

Projeto de diretiva
Artigo 25 - n.º 2

Projeto do grupo de Estados-Membros Alteração

1. Pode ser emitida uma DEI para vigiar, 
durante um determinado período, as 
operações bancárias efetuadas através de 
uma ou várias contas nela especificadas.

1. Pode ser emitida uma DEI para vigiar, 
durante um determinado período, as 
operações bancárias efetuadas através de 
uma ou várias contas nela especificadas.

2. Nas condições estabelecidas no presente 
artigo, cada Estado-Membro toma as 
medidas necessárias para poder fornecer as 
informações a que se refere o n.º 1.

2. Nas condições estabelecidas no presente 
artigo, cada Estado-Membro toma as 
medidas necessárias para poder fornecer as 
informações a que se refere o n.º 1, no 
âmbito da vigilância de uma operação 
bancária.

3. O Estado de emissão indica na DEI os 
motivos pelos quais considera que as 
informações solicitadas são relevantes para 
a investigação da infração.

3. O Estado de emissão indica na DEI os 
motivos pelos quais considera que as 
informações solicitadas são relevantes para 
a investigação da infração.

4. As disposições práticas relativas à 
organização da vigilância são acordadas 
pelas autoridades competentes dos Estados 
de emissão e de execução.

4. As disposições práticas relativas à 
organização da vigilância são acordadas 
pelas autoridades competentes dos Estados 
de emissão e de execução.

4-A. As autoridades de emissão e de 
execução devem assegurar o sigilo e a 
reserva das informações bancárias 
obtidas em tudo quanto não tenha que ver 
com a investigação em concreto, 
nomeadamente não as disponibilizando a 
terceiros, nem as utilizando para 
quaisquer outros fins que não aqueles que 
justificaram o pedido.

Or. pt
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Considerada a inaptidão da cooperação judiciária clássica relativamente à realidade europeia 
atual, é sem dúvida um fator positivo o avanço que representa a adoção desta diretiva, 
claramente propícia ao revigoramento da construção do espaço penal Europeu. Cristaliza a 
tensão entre progressos em termos de transferência de soberania, em nome da segurança e 
proteção dos direitos fundamentais.

O desafio colocado à construção penal europeia é, desde logo, ser ela capaz de se fazer no 
respeito e garantia dos direitos fundamentais. É significativo que no preâmbulo da Carta dos 
Direitos Fundamentais se refira expressamente o espaço de «liberdade, de segurança e de 
justiça», pela sua natureza particularmente sensível em termos de direitos e liberdades 
fundamentais. E não é preciso lembrar que a sua garantia deve ser «real» e não «formal». Ora, 
a criação pensada e refletida do espaço penal europeu implica assegurar, na União, um 
controlo jurisdicional do respeito dos direitos fundamentais.

É hoje evidente a importância do Espaço Penal Europeu, prioridade concedida na construção 
europeia com uma emancipação progressiva em relação aos mecanismos clássicos de 
cooperação. A União Europeia, depois de ter promovido a cooperação policial e judiciária, 
como medida compensatória para o desaparecimento de fronteiras internas, vai agora para 
além desta cooperação interestadual em benefício da construção progressiva de um espaço
penal homogéneo.

Os avanços devem ser realizados em torno dos seguintes eixos: reconhecimento mútuo, 
coordenação das investigações e proteção dos direitos fundamentais nos processos penais, 
dando cumprimento às medidas definidas pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia 
no seu artigo 82º. Reafirma-se a relação de complementaridade entre reconhecimento mútuo e 
harmonização, acentuando que o reconhecimento mútuo não é realizável sem harmonização.
Não será preciso recordar que um dos objetivos visados com o processo de integração 
Europeia foi, justamente, promover a livre circulação de pessoas, sem deixar de garantir a 
segurança dos seus povos, através da criação de um espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça.


