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A alteração 27 passa a ter a seguinte redação: 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.° 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Eurojust deve continuar a ter 

competência nos seguintes casos: 

 (a) crimes previstos na Diretiva 

UE/2017/1371 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 5 de julho de 2017, 

relativa à luta contra a fraude lesiva dos 

interesses financeiros da União através do 

direito penal (a «Diretiva PIF»), desde 

que a Procuradoria Europeia não seja 

competente ou não exerça a sua 

competência; 

 (b) processos relativos a infrações 
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definidas na Diretiva PIF em relação a 

pedidos de Estados-Membros que não 

participam na Procuradoria Europeia; 

 (c) processos que envolvam tanto 

Estados-Membros participantes e 

Estados-Membros que não participam na 

Procuradoria Europeia em relação a 

pedidos dos Estados-Membros que não 

participam na Procuradoria Europeia e 

da própria Procuradoria Europeia. 

 _________________ 

* JO L 198 de 28.7.2017, p. 29. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 5 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A pedido de uma autoridade 

competente, a Eurojust deve emitir um 

parecer escrito sobre as recusas ou 

dificuldades recorrentes relacionadas com 

a execução de pedidos e decisões relativas 

à cooperação judiciária, incluindo os 

baseados em instrumentos que apliquem o 

princípio do reconhecimento mútuo, desde 

que não possam ser resolvidas por acordo 

mútuo entre as autoridades nacionais 

competentes ou através do envolvimento 

dos membros nacionais em causa. O 

parecer deve ser enviado imediatamente 

aos Estados-Membros envolvidos. 

5. A pedido de uma autoridade 

competente ou por iniciativa própria, a 

Eurojust deve emitir um parecer escrito 

sobre as recusas ou dificuldades 

recorrentes relacionadas com a execução 

de pedidos e decisões relativas à 

cooperação judiciária, incluindo os 

baseados em instrumentos que apliquem o 

princípio do reconhecimento mútuo, desde 

que não possam ser resolvidas por acordo 

mútuo entre as autoridades nacionais 

competentes ou através do envolvimento 

dos membros nacionais em causa. O 

parecer deve ser enviado de imediato aos 

Estados-Membros envolvidos. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O mandato dos membros 

nacionais e dos seus adjuntos é de quatro 

anos, e é renovável uma vez. 

 Findo o mandato ou em caso de demissão, 

os membros devem permanecer em 

funções até que se proceda à renovação 

do seu mandato ou à sua substituição. 

 

A Alteração 48 é suprimida. 

Após a Alteração 51 é inserido o seguinte texto: 

Alteração  194 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O mandato dos membros e dos 

seus adjuntos é de quatro anos, no 

mínimo, renovável uma vez. Findo o 

mandato ou em caso de demissão, os 

membros devem permanecer em funções 

até que se proceda à renovação do seu 

mandato ou à sua substituição. 

Suprimido 

 

A Alteração 90 passa a ter a seguinte redação: 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem trocar com a 

Eurojust todas as informações necessárias 

para o desempenho das suas funções, nos 

termos dos artigos 2.º e 4.º, bem como do 

disposto nas normas relativas à proteção de 

1. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem trocar com a 

Eurojust todas as informações necessárias 

para o desempenho das suas funções, nos 

termos dos artigos 2.º e 4.º, bem como do 

disposto na legislação da UE relativa à 
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dados estabelecidas pelo presente 

regulamento. Essas informações devem 

corresponder, pelo menos, às referidas nos 

n.ºs 5, 6 e 7. 

proteção de dados, estabelecidas pelo 

presente regulamento. Essas informações 

devem corresponder, pelo menos, às 

referidas nos n.ºs 4, 5 e 6. 

 

A Alteração 96 passa a ter a seguinte redação: 

Alteração  96 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

As autoridades nacionais competentes 

devem responder sem demora aos pedidos 

da Eurojust e aos pareceres elaborados nos 

termos do artigo 4.º. Se as autoridades 

competentes dos Estados-Membros 

envolvidos decidirem não cumprir o 

pedido a que se refere o artigo 4.º, n.º 2, ou 

decidirem não seguir o parecer escrito a 

que se refere o artigo 4.º, n.º 4 ou 5, devem 

informar sem demora a Eurojust da sua 

decisão e das razões que a determinam. Se 

não for possível justificar a recusa de 

cumprir um pedido porque tal lesaria 

interesses essenciais da segurança 

nacional ou comprometeria a segurança 

de pessoas, as autoridades competentes 

dos Estados-Membros podem alegar 

razões operacionais. 

As autoridades nacionais competentes 

devem responder sem demora aos pedidos 

formulados pela Eurojust e aos pareceres 

por ela elaborados nos termos do artigo 4.º. 

Em casos urgentes, a Eurojust pode fixar 

um prazo de resposta. As autoridades 

competentes dos Estados-Membros 

envolvidos devem cumprir o pedido 

formulado pela Eurojust a que se refere o 

artigo 4.º, n.º 2 ou seguir o parecer escrito 

a que se refere o artigo 4.º, n.º 4 ou 5, 

exceto se puderem justificar à Eurojust, 

num parecer fundamentado, que o 

cumprimento imediato comprometeria o 

êxito de uma investigação em curso ou a 

segurança de pessoas. Qualquer atraso no 

cumprimento dos pedidos e dos pareceres 

da Eurojust nos termos do artigo 4.º deve 

ser devidamente justificado. 

 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


