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PR_COD_1amCom 

 

 

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 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a 

Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust) 

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2013)0535), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 85.° do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C8-0240/2013), 

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

Europeia, 

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pelo Parlamento Federal 

alemão, pelas Cortes Gerais espanholas, pelo Senado italiano, pela Primeira Câmara 

neerlandesa, pelo Senado polaco, pelo Parlamento português e pela Câmara dos 

Deputados romena, no âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos e os pareceres da Comissão do Controlo Orçamental e da Comissão 

dos Assuntos Jurídicos (A8-0320/2017), 

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 

substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão e aos parlamentos nacionais. 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 
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Texto da Comissão Alteração 

(4) Uma vez que a Procuradoria 

Europeia deve ser instituída a partir da 

Eurojust, o presente regulamento inclui as 

disposições necessárias para regular as 

relações entre a Eurojust e a Procuradoria 

Europeia. 

(4) Uma vez que a Procuradoria 

Europeia é instituída por via da 

cooperação reforçada, o regulamento que 

aplica uma cooperação reforçada para a 

instituição da Procuradoria Europeia é 

vinculativo na sua totalidade e apenas 

diretamente aplicável aos Estados-

Membros que participam nessa 

cooperação reforçada. Por conseguinte, 

no que diz respeito aos Estados-Membros 

que não participam na Procuradoria 

Europeia, a Eurojust continua a ter plena 

competência relativamente às formas 

graves de criminalidade enumeradas no 

anexo 1 do presente regulamento. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) O artigo 4.º do Tratado consigna o 

princípio da cooperação leal, em virtude 

do qual a União e os Estados-Membros 

devem respeitar-se e assistir-se 

mutuamente no cumprimento das missões 

decorrentes dos Tratados. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-B (novo) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (4-B) A fim de facilitar a cooperação 

entre a Eurojust e a Procuradoria 

Europeia, o Colégio deve tratar as 

questões de relevância para a 

Procuradoria Europeia numa base 
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regular. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) A Procuradoria Europeia deve ter 

competência exclusiva para investigar e 

exercer ação penal relativamente a crimes 

que lesem os interesses financeiros da 

União, enquanto a Eurojust deve ser 

capaz de apoiar as autoridades nacionais 

nas investigações e ações penais contra 

essas formas de criminalidade, em 

conformidade com o regulamento que 

institui a Procuradoria Europeia. 

(5) Uma vez que a Procuradoria 

Europeia é criada por via de uma 

cooperação reforçada, é necessário que a 

repartição de competências entre este 

organismo e a Eurojust no que diz 

respeito a crimes lesivos dos interesses 

financeiros da União seja claramente 

definida. 

 A partir da data em que a Procuradoria 

Europeia assumir as suas funções e 

relativamente às formas de criminalidade 

em relação às quais esta última exerce as 

suas competências, a Eurojust deve estar 

habilitada a exercer as suas competências 

nos casos que envolvem tanto Estados-

Membros que participam na cooperação 

reforçada para a instituição da 

Procuradoria Europeia, como Estados-

Membros que não participam. Em tais 

casos, a Eurojust deve atuar a pedido dos 

Estados-Membros não participantes ou a 

pedido da Procuradoria Europeia. A 

Eurojust é, em todo o caso, competente 

em matéria de infrações que lesem os 

interesses financeiros da União sempre 

que a Procuradoria Europeia não tenha 

competência ou, embora seja competente, 

não exerça as suas competências. Os 

Estados-Membros que 

não participam na cooperação reforçada 

para a instituição da Procuradoria 

Europeia podem continuar a solicitar o 

apoio da Eurojust para todos os casos 

relativos a infrações lesivas dos interesses 

financeiros da União. 
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 A Procuradoria Europeia e a Eurojust 

devem desenvolver uma estreita 

cooperação operacional, em 

conformidade com os respetivos 

mandatos. 
 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) Devem igualmente ser tidas em 

consideração a avaliação da Decisão do 

Conselho 2002/187/JAI e as atividades 

desenvolvidas pela Eurojust (relatório 

final de 30 de junho de 2015). 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e os princípios 

reconhecidos, em especial, pela Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. 

(8) O presente regulamento respeita 

plenamente os direitos e as liberdades 

fundamentais e salvaguarda plenamente 

os princípios reconhecidos, em especial, 

pela Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Devem ser estabelecidas as 

competências da Eurojust relativamente às 

formas graves de criminalidade que lesem 

dois ou mais Estados-Membros. Além 

disso, devem ser definidos os casos que 

não envolvam dois ou mais Estados-

(9) Devem ser estabelecidas 

claramente as competências da Eurojust 

relativamente às formas graves de 

criminalidade que lesem dois ou mais 

Estados-Membros. Além disso, devem ser 

definidos os casos que não envolvam dois 
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Membros, mas que exijam uma ação penal 

em bases comuns. Nesses casos devem 

incluir-se investigações e ações penais que 

se prendam apenas com um Estado-

Membro e um Estado terceiro, bem como 

os casos que se prendam apenas com um 

Estado-Membro e a União. 

ou mais Estados-Membros, mas que exijam 

uma ação penal em bases comuns. Nesses 

casos devem incluir-se investigações e 

ações penais que se prendam apenas com 

um Estado-Membro e um Estado terceiro, 

bem como os casos que se prendam apenas 

com um Estado-Membro e a União. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) A pedido de uma autoridade 

competente de um Estado-Membro ou da 

Comissão, a Eurojust deve poder também 

prestar assistência em investigações que 

envolvam apenas esse Estado-Membro, 

mas tenham repercussões a nível da 

União. Exemplos de investigações dessa 

índole incluem casos que envolvam um 

membro de uma instituição ou de um 

organismo da União. Entre essas 

investigações contam-se também os casos 

que envolvam um número significativo de 

Estados-Membros e que poderão 

potencialmente carecer de uma resposta 

europeia coordenada. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de assegurar que a Eurojust 

pode apoiar e coordenar devidamente as 

investigações transfronteiriças, é 

necessário que todos os membros nacionais 

tenham as mesmas competências 

operacionais, para cooperarem entre si e 

com as autoridades nacionais de uma 

forma mais eficaz. Aos membros nacionais 

devem ser conferidas competências que 

(11) A fim de assegurar que a Eurojust 

pode apoiar e coordenar devidamente as 

investigações transfronteiriças, é 

necessário que todos os membros nacionais 

tenham as mesmas competências 

operacionais, para cooperarem entre si e 

com as autoridades nacionais de uma 

forma mais coerente e eficaz. Aos 

membros nacionais devem ser conferidas 
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permitam à Eurojust cumprir 

adequadamente a sua missão. Estas 

competências devem incluir o acesso a 

informações pertinentes constantes de 

registos públicos nacionais, a emissão e 

execução de pedidos assistência e de 

reconhecimento mútuos, contactando e 

trocando informações diretamente com as 

autoridades competentes, participando em 

equipas de investigação conjuntas e, 

mediante acordo com as autoridades 

nacionais competentes ou em casos de 

urgência, ordenando medidas de inquérito 

e entregas controladas. 

competências que permitam à Eurojust 

cumprir adequadamente a sua missão. 

Estas competências devem incluir o acesso 

a informações pertinentes constantes de 

registos públicos nacionais, a emissão e 

execução de pedidos assistência e de 

reconhecimento mútuos, contactando e 

trocando informações diretamente com as 

autoridades competentes, participando em 

equipas de investigação conjuntas e, 

mediante acordo com as autoridades 

nacionais competentes ou em casos de 

urgência, ordenando medidas de inquérito 

e entregas controladas. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) É necessário dotar a Eurojust de 

uma estrutura administrativa e de gestão 

que lhe permita desempenhar as suas 

funções de forma mais eficaz e que respeite 

os princípios aplicáveis às agências da 

União, mantendo ao mesmo tempo as 

características especiais da Eurojust e 

salvaguardando a sua independência no 

exercício das funções operacionais. Para o 

efeito, devem ser clarificadas as funções 

dos membros nacionais, do Colégio e do 

diretor administrativo e estabelecido um 

conselho executivo. 

(12) É necessário dotar a Eurojust de 

uma estrutura administrativa e de gestão 

que lhe permita desempenhar as suas 

funções de forma mais eficaz, em 

permanente consonância com a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia e que respeite plenamente os 

princípios aplicáveis às agências da União, 

assim como os direitos e as liberdades 

fundamentais, tais como estabelecidos na 

declaração comum do Parlamento, do 

Conselho e da Comissão, de 19 de julho 

de 2012, sobre as agências 

descentralizadas, mantendo ao mesmo 

tempo as características especiais da 

Eurojust e salvaguardando a sua 

independência no exercício das funções 

operacionais. Para o efeito, devem ser 

clarificadas as funções dos membros 

nacionais, do Colégio e do diretor 

administrativo e estabelecido um conselho 

executivo. 
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Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) É necessário estabelecer uma 

coordenação permanente (CP) no âmbito 

da Eurojust, para permitir o seu 

funcionamento em permanência e a sua 

intervenção em casos urgentes. Os 

Estados-Membros devem assegurar que os 

representantes na CP podem atuar 24 horas 

por dia, sete dias por semana. 

(17) É necessário estabelecer uma 

coordenação permanente (CP) no âmbito 

da Eurojust, para assegurar a sua eficácia 

e permitir o seu funcionamento em 

permanência e a sua intervenção em casos 

urgentes. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os representantes na CP 

podem atuar 24 horas por dia, sete dias por 

semana. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

(18) Devem ser criados sistemas 

nacionais de coordenação da Eurojust nos 

Estados-Membros para coordenar o 

trabalho levado a cabo pelos 

correspondentes nacionais da Eurojust, 

pelo correspondente nacional da Eurojust 

para as questões relativas ao terrorismo, 

pelo correspondente nacional da Rede 

Judiciária Europeia e por três outros pontos 

de contacto da Rede Judiciária Europeia, 

no máximo, bem como por representantes 

da Rede das Equipas de Investigação 

Conjuntas e das redes criadas pela Decisão 

2002/494/JAI do Conselho, de 13 de junho 

de 2002, relativa à criação de uma rede 

europeia de pontos de contacto relativa a 

pessoas responsáveis por genocídios, 

crimes contra a humanidade e crimes de 

guerra10, pela Decisão 2007/845/JAI do 

Conselho, de 6 de dezembro de 2007, 

relativa à cooperação entre os gabinetes de 

recuperação de bens dos Estados-Membros 

no domínio da deteção e identificação de 

produtos ou outros bens relacionados com 

(18) Devem ser criados sistemas 

nacionais de coordenação da Eurojust nos 

Estados-Membros para coordenar o 

trabalho levado a cabo pelos 

correspondentes nacionais da Eurojust, 

pelo correspondente nacional da Eurojust 

para as questões relativas ao terrorismo, 

pelo correspondente nacional da Eurojust 

para questões relacionadas com as 

competências da Procuradoria Europeia 

designado pelos Estados-Membros que 

não participam na Procuradoria 

Europeia, pelo correspondente nacional 

da Rede Judiciária Europeia e por três 

outros pontos de contacto da Rede 

Judiciária Europeia, no máximo, bem como 

por representantes da Rede das Equipas de 

Investigação Conjuntas e das redes criadas 

pela Decisão 2002/494/JAI do Conselho, 

de 13 de junho de 2002, relativa à criação 

de uma rede europeia de pontos de 

contacto relativa a pessoas responsáveis 

por genocídios, crimes contra a 

humanidade e crimes de guerra10, pela 



 

PE606.167v03-00 12/150 RR\1137466PT.docx 

PT 

o crime11, e pela Decisão 2008/852/JAI do 

Conselho, de 24 de outubro de 2008, 

relativa à criação de uma rede de pontos de 

contacto anticorrupção12. 

Decisão 2007/845/JAI do Conselho, de 6 

de dezembro de 2007, relativa à 

cooperação entre os gabinetes de 

recuperação de bens dos Estados-Membros 

no domínio da deteção e identificação de 

produtos ou outros bens relacionados com 

o crime11, e pela Decisão 2008/852/JAI do 

Conselho, de 24 de outubro de 2008, 

relativa à criação de uma rede de pontos de 

contacto anticorrupção12. 

_________________ _________________ 

10 JO L 167 de 26.6.2002, p. 1 10 JO L 167 de 26.6.2002, p. 1 

11 JO L 332 de 18.12.2007, p. 103. 11 JO L 332 de 18.12.2007, p. 103. 

12 JO L 301 de 12.11.2008, p. 38. 12 JO L 301 de 12.11.2008, p. 38. 

Justificação 

Uma vez que nem todos os Estados-Membros participarão na Procuradoria Europeia, 

deveria ser nomeado um correspondente PIF nesses Estados, para garantir o nível mais 

elevado possível de proteção dos interesses financeiros da União Europeia. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

(19) Para estimular e reforçar a 

coordenação e a cooperação entre os 

ministérios públicos nacionais, é crucial 

que a Eurojust receba das autoridades 

nacionais as informações pertinentes e 

necessárias para o desempenho das suas 

funções. Para o efeito, as autoridades 

nacionais competentes devem informar os 

seus membros nacionais da criação e dos 

resultados das equipas de investigação 

conjuntas, dos processos que relevem da 

competência da Eurojust que envolvam 

diretamente, pelo menos, três Estados-

Membros e relativamente aos quais tenham 

sido transmitidos pedidos ou decisões em 

matéria de cooperação judiciária a pelo 

menos dois Estados-Membros, bem como, 

em determinadas circunstâncias, 

(19) Para estimular e reforçar a 

coordenação e a cooperação entre os 

ministérios públicos nacionais, é crucial 

que a Eurojust receba das autoridades 

nacionais as informações pertinentes e 

necessárias para o desempenho das suas 

funções. Para o efeito, as autoridades 

nacionais competentes devem ser 

obrigadas a informar, sem demora 

injustificada, os seus membros nacionais 

da criação e dos resultados das equipas de 

investigação conjuntas, dos processos que 

relevem da competência da Eurojust que 

envolvam diretamente, pelo menos, dois 

Estados-Membros e relativamente aos 

quais tenham sido transmitidos pedidos ou 

decisões em matéria de cooperação 

judiciária a pelo menos dois Estados-



 

RR\1137466PT.docx 13/150 PE606.167v03-00 

 PT 

informações sobre os conflitos de 

jurisdição, de entregas controladas e 

repetidas dificuldades na cooperação 

judiciária. 

Membros, bem como, em determinadas 

circunstâncias, informações sobre os 

conflitos de jurisdição, de entregas 

controladas e repetidas dificuldades na 

cooperação judiciária. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 25-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (25-A) O Procurador Europeu deverá ter 

direito a participar em todas as reuniões 

da Eurojust sempre que sejam discutidas 

questões que o próprio considere 

relevantes para o funcionamento da 

Procuradoria Europeia. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Para reforçar a cooperação 

operacional entre a Eurojust e a Europol e, 

em particular, para estabelecer ligações 

entre os dados que se encontrem já na 

posse de qualquer destes organismos, a 

Eurojust deve permitir à Europol o acesso e 

a possibilidade de consultar os dados de 

que dispõe. 

(26) Para reforçar a cooperação 

operacional entre a Eurojust e a Europol e, 

em particular, para estabelecer ligações 

entre os dados que se encontrem já na 

posse de qualquer destes organismos, a 

Eurojust deve permitir à Europol o acesso, 

com base num sistema de respostas 

positivas/negativas, aos dados de que 

dispõe. A Eurojust e a Europol devem 

poder celebrar um convénio de ordem 

prática que assegure, de forma recíproca 

no âmbito dos respetivos mandatos, o 

acesso a todas as informações que tenham 

sido fornecidas para fins de controlo 

cruzado, em conformidade com as 

salvaguardas específicas e garantias de 

proteção de dados previstas no presente 

regulamento, e a possibilidade de as 

consultar. O acesso aos dados 

armazenados na Eurojust deverá ser 
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limitado, por meios técnicos, às 

informações abrangidas pelos mandatos 

destes organismos da União. 

Justificação 

O considerando 26 deste regulamento deve ser alinhado com o considerando 28 do 

Regulamento (UE) 2016/794. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) A Eurojust deve poder proceder ao 

intercâmbio de dados pessoais com outros 

órgãos da União, na medida do necessário 

para o cumprimento das suas funções. 

(27) A Eurojust deve poder proceder ao 

intercâmbio de dados pessoais com outros 

órgãos da União, na medida do necessário 

para o cumprimento das suas funções, no 

pleno respeito da proteção da privacidade 

e dos direitos e liberdades fundamentais. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

(28) Deve ser prevista a possibilidade de 

a Eurojust destacar magistrados de ligação 

para países terceiros, para prossecução de 

objetivos similares aos fixados aos 

magistrados de ligação destacados pelos 

Estados-Membros com base na Ação 

Comum 96/277/JAI do Conselho, de 22 de 

abril de 1996, que institui um 

enquadramento para o intercâmbio de 

magistrados de ligação destinado a 

melhorar a cooperação judiciária entre os 

Estados-membros da União Europeia14. 

(28) A Eurojust deve reforçar a 

cooperação com as autoridades 

competentes de países terceiros e as 

organizações internacionais, com base 

numa estratégia elaborada em conjunto 

com a Comissão. Para tal, deve ser 

prevista a possibilidade de a Eurojust 

destacar magistrados de ligação para países 

terceiros, para prossecução de objetivos 

similares aos fixados aos magistrados de 

ligação destacados pelos Estados-Membros 

com base na Ação Comum 96/277/JAI do 

Conselho, de 22 de abril de 1996, que 

institui um enquadramento para o 

intercâmbio de magistrados de ligação 

destinado a melhorar a cooperação 

judiciária entre os Estados-membros da 
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União Europeia14. 

_________________ _________________ 

14 JO L 105 de 27.4.1996, p. 1 14 JO L 105 de 27.4.1996, p. 1 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 30 
 

Texto da Comissão Alteração 

(30) Para assegurar a plena autonomia e 

a independência da Eurojust, deve ser-lhe 

atribuído um orçamento próprio, 

financiado essencialmente por uma 

contribuição do orçamento da União, com 

exceção dos vencimentos e emolumentos 

dos membros nacionais e da assistência a 

pessoas, que devem ser suportados pelos 

respetivos Estados-Membros de origem. O 

processo orçamental da União deve ser 

aplicável na parte respeitante à 

contribuição da União e a quaisquer outros 

subsídios a cargo do Orçamento Geral da 

União. A auditoria das contas deve ser 

efetuada pelo Tribunal de Contas. 

(30) Para assegurar a plena autonomia e 

a independência da Eurojust, deve ser-lhe 

atribuído um orçamento próprio suficiente 

para levar a cabo as suas atividades de 

forma adequada, financiado 

essencialmente por uma contribuição do 

orçamento da União, com exceção dos 

vencimentos e emolumentos dos membros 

nacionais e da assistência a pessoas, que 

devem ser suportados pelos respetivos 

Estados-Membros de origem. O processo 

orçamental da União deve ser aplicável na 

parte respeitante à contribuição da União e 

a quaisquer outros subsídios a cargo do 

Orçamento Geral da União. A auditoria das 

contas deve ser efetuada pelo Tribunal de 

Contas e aprovada pela Comissão do 

Controlo Orçamental do Parlamento 

Europeu. 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) A fim de aumentar a transparência 

e o controlo democrático da Eurojust, é 

necessário prever mecanismos para a 

associação do Parlamento Europeu e dos 

parlamentos nacionais na avaliação das 

atividades da Eurojust. Tal não deve 

impedir a observância dos princípios de 

independência, no que diz respeito às 

(31) A fim de aumentar a transparência 

e o controlo democrático da Eurojust, é 

necessário prever mecanismos para a 

associação do Parlamento Europeu na 

avaliação das atividades da Eurojust, 

nomeadamente no que se refere à 

transmissão do Relatório Anual da 

Eurojust. Deverão ser criados 



 

PE606.167v03-00 16/150 RR\1137466PT.docx 

PT 

medidas tomadas em processos 

operacionais específicos nem o 

cumprimento das obrigações de reserva e 

de confidencialidade.  

procedimentos semelhantes para os 

parlamentos nacionais. No entanto, estes 

mecanismos não devem impedir a 

observância dos princípios de 

independência, no que diz respeito às 

medidas tomadas em processos 

operacionais específicos nem o 

cumprimento das obrigações de reserva e 

de confidencialidade. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

(34) Aplica-se à Eurojust o 

Regulamento (CE) n.º 1073/99 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de maio de 1999, relativo aos inquéritos 

efetuados pelo Organismo Europeu de 

Luta Antifraude (OLAF)16. 

(34) A cooperação entre o Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e a 
Eurojust rege-se pelo artigo 14.º do 

Regulamento (CE) n.º 883/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

aos inquéritos efetuados pelo OLAF; 

_________________  

16JO L 136 de 31.5.1999, p. 1.  

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Eurojust criada pelo presente 

regulamento é a sucessora legal da 

Eurojust criada pela Decisão 2002/187/JAI 

do Conselho. 

2. A Eurojust criada pelo presente 

regulamento substitui e sucede à Eurojust 

criada pela Decisão do Conselho 

2002/187/JAI. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. A Eurojust goza em todos os 

Estados-Membros da mais ampla 

capacidade jurídica reconhecida às pessoas 

coletivas pelas legislações nacionais. Pode, 

designadamente, adquirir ou alienar bens 

móveis e imóveis e estar em juízo. 

3. A Eurojust tem em todos os 

Estados-Membros a personalidade jurídica 

reconhecida às pessoas coletivas pelas 

legislações nacionais. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve apoiar e reforçar a 

coordenação e a cooperação entre os 

ministérios públicos nacionais no que se 

refere aos crimes graves que lesem dois ou 

mais Estados-Membros ou que exijam uma 

ação penal em bases comuns, assente nas 

operações realizadas e informações 

comunicadas pelas autoridades dos 

Estados-Membros e pela Europol. 

1. A Eurojust deve apoiar e reforçar a 

coordenação e a cooperação entre os 

ministérios públicos nacionais no que se 

refere aos crimes graves que relevam da 

competência da Eurojust, em 

conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, 

enumerados no anexo 1, que lesem dois 

ou mais Estados-Membros ou que exijam 

uma ação penal em bases comuns, assente 

nas operações realizadas e informações 

comunicadas pelas autoridades dos 

Estados-Membros, pela Europol, pela 

Procuradoria Europeia e pelo OLAF. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ter em conta os pedidos emanados 

das autoridades competentes dos Estados-

Membros ou qualquer informação 

comunicada por um organismo 

competente por força de disposições 

adotadas no âmbito dos Tratados ou por si 

recolhidas; 

a) Ter em conta os pedidos emanados 

das autoridades competentes dos Estados-

Membros ou qualquer informação 

comunicada por organismos e instituições 

competentes por força de disposições 

adotadas no âmbito dos Tratados ou por si 

recolhidas; 
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Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 3 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A Eurojust deve prosseguir as suas 

atribuições a pedido das autoridades 

competentes dos Estados-Membros ou por 

sua própria iniciativa. 

3. A Eurojust deve prosseguir as suas 

atribuições a pedido das autoridades 

competentes dos Estados-Membros ou por 

sua própria iniciativa ou a pedido da 

Procuradoria Europeia. 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. As competências da Eurojust 

abrangem as formas de criminalidade 

enumeradas no anexo 1. Não incluem, 

contudo, os crimes que relevam da 

competência da Procuradoria Europeia. 

1. Até à data em que a Procuradoria 

Europeia assumir as funções de 

investigação e ação penal que lhe são 

conferidas nos termos do artigo 75.º do 

Regulamento que aplica uma cooperação 

reforçada para a instituição da 

Procuradoria Europeia, as competências 

da Eurojust abrangem as formas de 

criminalidade enumeradas no anexo 1. No 

entanto, a partir da data em que a 

Procuradoria Europeia assumir as suas 

funções, relativamente às formas de 

criminalidade em relação às quais esta 

última é competente, a Eurojust deixa de 

exercer as suas competências, exceção 

feita a casos que envolvem os Estados-

Membros participantes na cooperação 

reforçada, mas em relação aos quais a 

Procuradoria Europeia não exerce as 

suas competências, ou que envolvem 

Estados-Membros que não participam na 

cooperação reforçada para a instituição 
da Procuradoria ou sempre que a própria 

Procuradoria solicite apoio à Eurojust. Os 

aspetos práticos relativos ao exercício de 
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competências nos termos do presente 

número devem ser regulados por um 

convénio de ordem prática, tal como 

previsto no artigo 38.º, n.º 2-A. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Eurojust deve continuar a ter 

competência nos seguintes casos: 
 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. As competências da Eurojust 

abrangem as infrações penais conexas. 

Consideram-se infrações penais conexas as 

seguintes: 

2. As competências da Eurojust 

abrangem as infrações penais conexas com 

as infrações penais enumeradas no anexo 

1. Consideram-se infrações penais conexas 

as seguintes: 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A pedido da autoridade competente 

de um Estado-Membro ou da Comissão, a 

Eurojust pode prestar apoio a investigações 

e ações penais que lesem apenas esse 

Estado-Membro e a União. 

4. A pedido da autoridade competente 

de um Estado-Membro ou da Comissão, a 

Eurojust pode prestar apoio a investigações 

e ações penais que lesem apenas esse 

Estado-Membro. 
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Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Prestar assistência às autoridades 

competentes dos Estados-Membros para 

assegurar a melhor coordenação possível 

das investigações e ações penais; 

b) Assegurar a coordenação das 

investigações e ações penais conduzidas 

pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros; 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Prestar assistência no 

aperfeiçoamento da cooperação entre as 

autoridades competentes dos Estados-

Membros, em especial com base em 

análises da Europol; 

c) Prestar assistência e aperfeiçoar a 

cooperação entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros, em 

especial com base em análises da Europol; 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Cooperar estreitamente com a 

Procuradoria Europeia em questões 

relativas à sua competência 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Apoiar os centros da União com 
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competências especializadas 

desenvolvidos pela Europol e por outros 

organismos e agências da União e, se for 

caso disso, participar nesses centros; 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-B) Cooperar com as agências, os 

organismos e as redes da União 

instituídos no espaço de liberdade, 

segurança e justiça ao abrigo do Título V 

do TFUE; 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-C) Apoiar as medidas dos Estados-

Membros para a prevenção e o combate 

das formas graves de criminalidade 

enumeradas no anexo I. 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Quando dois ou mais Estados-

Membros não chegarem a acordo sobre 

quem deve proceder a uma investigação ou 

ação penal na sequência de um pedido 

apresentado ao abrigo do n.º 2, alínea b), a 

Eurojust deve emitir um parecer escrito 

sobre o processo. O parecer deve ser 

enviado imediatamente aos Estados-

4. Quando dois ou mais Estados-

Membros não chegarem a acordo sobre 

quem deve proceder a uma investigação ou 

ação penal na sequência de um pedido 

apresentado ao abrigo do n.º 2, alíneas a) e 

b), a Eurojust deve emitir um parecer 

escrito sobre o processo. O parecer deve 

ser enviado de imediato aos Estados-
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Membros envolvidos. Membros envolvidos. 

 

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, 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  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os membros nacionais e os 

adjuntos têm o estatuto de procurador, juiz 

ou oficial de polícia com prerrogativas 

equivalentes. As autoridades nacionais 

competentes devem conceder-lhes as 

competências referidas no presente 

regulamento, a fim de poderem exercer as 

suas funções. 

3. Os membros nacionais e os 

adjuntos têm o estatuto de procurador, juiz 

ou representante da autoridade judiciária 

com prerrogativas equivalentes, em 

conformidade com a lei nacional. As 

autoridades nacionais competentes devem 

conceder-lhes as competências referidas no 

presente regulamento, a fim de poderem 

exercer as suas funções. 

 

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. 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-B. Os Estados-Membros devem 

designar os membros nacionais e os 

adjuntos com base num elevado nível 

comprovado e uma longa experiência 

prática no domínio da justiça penal. 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Facilitar ou apoiar de outro modo a 

emissão e a execução de qualquer pedido 

de auxílio judiciário mútuo ou de 

reconhecimento mútuo e os executar; 

a) Facilitar ou apoiar de outro modo a 

emissão e a execução de qualquer pedido 

de auxílio judiciário mútuo ou de 

reconhecimento mútuo; 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Contactar diretamente e trocar 

informações com as autoridades nacionais 

competentes do Estado-Membro; 

b) Contactar diretamente e trocar 

informações com as autoridades nacionais 

competentes do Estado-Membro ou com as 

agências da União e quaisquer outros 

organismos competentes, incluindo a 

Procuradoria Europeia; 
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Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Emitir e executar qualquer pedido 

de auxílio mútuo ou de reconhecimento 

mútuo; 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Os Estados-Membros podem 

atribuir competências suplementares aos 

membros nacionais, em conformidade 

com a legislação nacional. Os Estados-

Membros notificam formalmente estas 

competências à Comissão e ao Colégio. 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os membros nacionais devem, com 

o acordo da autoridade nacional 

competente: 

2. Os membros nacionais podem, com 

o acordo da autoridade nacional 

competente e em conformidade com a 

legislação nacional: 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ordenar medidas de inquérito; a) Ordenar e solicitar medidas de 

inquérito, tal como previsto na Diretiva 
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2014/41/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa à decisão europeia de 

investigação em matéria penal;  

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em casos urgentes, se não for 

possível alcançar um acordo em tempo 

útil, os membros nacionais têm 

competência para tomar as medidas 

referidas no n.º 2, informando, o mais 

rapidamente possível, a autoridade 

nacional competente. 

3. Em casos urgentes, e caso não seja 

possível identificar ou contactar a 

autoridade nacional competente em tempo 

útil, os membros nacionais têm 

competência para tomar as medidas 

referidas no n.º 2 de acordo com a 

legislação nacional, informando, de 

imediato, a autoridade nacional 

competente. 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-B. Nos casos referidos no n.º 3, alínea 

a), os pedidos emitidos pelo membro 

nacional são tratados sem demora pela 

autoridade nacional competente. 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Registos criminais; a) Registos criminais, incluindo o 

Serviço Europeu de Informação sobre os 

Registos Criminais (ECRIS); 
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Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Todos os membros nacionais, 

quando o Colégio exercer as suas funções 

operacionais nos termos do artigo 4.º; 

a) Todos os membros nacionais; 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Todos os membros nacionais e 

dois representantes da Comissão, quando o 

Colégio exercer as suas funções de gestão 

nos termos do artigo 14.º. 

b) E dois representantes da Comissão, 

quando o Colégio exercer as suas funções 

de gestão, devendo um deles ser também o 

representante no Conselho Executivo, em 

conformidade com o artigo 16.º, n.º 4. 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor administrativo deve 

participar nas reuniões de gestão do 

Colégio, mas sem direito a voto. 

3. O diretor administrativo deve 

participar nas reuniões do Colégio, mas 

sem direito a voto. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O Colégio deve realizar uma 

reunião operacional uma vez por mês, pelo 

menos. No exercício das suas funções de 

gestão, o Colégio deve realizar reuniões 

2. O Colégio deve realizar uma 

reunião uma vez por mês, pelo menos. 

Reúne-se, além disso, por iniciativa do seu 

presidente, a pedido da Comissão com 



 

RR\1137466PT.docx 27/150 PE606.167v03-00 

 PT 

ordinárias duas vezes por ano, pelo 

menos. Reúne-se, além disso, por iniciativa 

do seu presidente, a pedido da Comissão 

ou a pedido de, pelo menos, um terço dos 

seus membros. 

vista a debater as tarefas de gestão do 

Colégio, ou a pedido de, pelo menos, um 

terço dos seus membros. 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Salvo indicação em contrário, o 

Colégio delibera por maioria de votos dos 

seus membros. 

1. Salvo indicação em contrário, e se 

não for possível chegar a um consenso, o 

Colégio delibera por maioria de votos dos 

seus membros. 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. No exercício das suas funções de 

gestão, o Colégio: 

Devem ser estabelecidas disposições que 

permitam distinguir claramente as 

funções operacionais das funções 

administrativas do Colégio, reduzindo ao 

mínimo a carga administrativa dos 

membros nacionais, para que seja dada 

ênfase ao trabalho operacional da 

Eurojust. Nas funções de gestão do 

Colégio devem incluir-se, em particular, a 

aprovação dos programas de trabalho, do 

orçamento, do relatório anual de 

atividades, e dos mecanismos de 

cooperação da Eurojust com os parceiros. 

Deve exercer os poderes de autoridade 

investida do poder de nomeação 

relativamente ao diretor administrativo. O 

Colégio deve igualmente adotar o 

regulamento interno da Eurojust. 

a) Aprova anualmente o documento 

de programação da Eurojust por maioria 

de dois terços dos seus membros e nos 
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termos do artigo 15.º; 

b) Aprova, por maioria de dois terços 

dos seus membros, o orçamento anual da 

Eurojust e exerce outras funções 

respeitantes do orçamento da Eurojust 

nos termos do capítulo VI; 

 

c) Aprova um relatório anual 

consolidado das atividades da Eurojust e 

envia-o, até [data prevista no RFQ] do 

ano seguinte, ao Parlamento Europeu, às 

assembleias nacionais, ao Conselho, à 

Comissão e ao Tribunal de Contas, e 

torna público o relatório anual de 

atividades consolidado; 

 

d) Aprova a programação dos 

recursos humanos como parte do 

documento de programação; 

 

e) Aprova a regulamentação 

financeira aplicável à Eurojust nos 

termos do artigo 52.º; 

 

f) Aprova as regras de prevenção e 

gestão de conflitos de interesses no que 

diz respeito aos seus membros; 

 

g) Exerce, em conformidade com o 

disposto no n.º 2, em relação ao pessoal 

da Agência, as competências atribuídas 

pelo Estatuto dos Funcionários17 à 

autoridade investida do poder de 

nomeação e pelo Regime Aplicável aos 

Outros Agentes18 à autoridade competente 

para a contratação de pessoal 

(«competências da autoridade investida 

do poder de nomeação»); 

 

h) Nomeia o diretor administrativo e, 

se pertinente, prorroga o seu mandato, ou 

destitui-o, nos termos do artigo 17.º; 

 

i) Nomeia um contabilista e um 

responsável pela proteção de dados, 

funcionalmente independente no 

desempenho das suas funções; 

 

j) Aprova acordos de cooperação 
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celebrados nos termos do artigo 43.º; 

k) Elege o presidente e os vice-

presidentes nos termos do artigo 11.º; 

 

l) Aprova o seu regulamento interno. 
 

2. O Colégio aprova, nos termos do 

artigo 110.º do Estatuto dos Funcionários, 

uma decisão baseada no artigo 2.º, n.º 1, 

desse estatuto e no artigo 6.º do Regime 

Aplicável aos Outros Agentes, pela qual 

delega no diretor administrativo as 

competências pertinentes à autoridade 

investida do poder de nomeação e define 

as condições em que a delegação de 

poderes pode ser suspensa. O diretor 

administrativo está autorizado a 

subdelegar essas competências. 

 

3. Se circunstâncias excecionais 

assim o exigirem, o Colégio pode decidir 

suspender temporariamente a delegação 

de competências da autoridade investida 

do poder de nomeação no diretor 

administrativo, assim como as 

competências por este último 

subdelegadas, passando a exercê-las 

colegialmente ou delegando-as num dos 

seus membros ou noutro membro do 

pessoal. 

 

4. As decisões do Colégio relativas à 

nomeação, renovação do mandato ou 

destituição do diretor administrativo são 

adotadas por maioria de dois terços dos 

seus membros. 

 

_____________ 

17 O Regulamento n.º 31 (CEE), 11 (CEEA) do 

Conselho, de 18 de dezembro de 1961 que 

estabelece o Estatuto dos Funcionários e ao Regime 

Aplicável aos Outros Agentes da Comunidade 

Económica Europeia e da Comunidade Europeia da 

Energia Atómica (JO P 45 de 14.6.1962, p. 1385, 

com a última redação que lhe foi dada, 

nomeadamente, pelo Regulamento (CEE) n.º 

259/68 do Conselho, de 29 de fevereiro de 1968 (JO 

L 56 de 4.3.1968, p. 1) e as suas respetivas 

alterações ulteriores 
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18 O Regulamento n.º 31 (CEE), 11 (CEEA) do 

Conselho, de 18 de dezembro de 1961 que 

estabelece o Estatuto dos Funcionários e ao Regime 

Aplicável aos Outros Agentes da Comunidade 

Económica Europeia e da Comunidade Europeia da 

Energia Atómica (JO P 45 de 14.6.1962, p. 1385, 

com a última redação que lhe foi dada, 

nomeadamente, pelo Regulamento (CEE) n.º 

259/68 do Conselho, de 29 de fevereiro de 1968 (JO 

L 56 de 4.3.1968, p. 1) e as suas respetivas 

alterações ulteriores 

 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Até [30 de novembro de cada ano] 

o Colégio adota um documento de 

programação que contenha a programação 

anual e plurianual, baseado num projeto 

apresentado pelo diretor administrativo, 

tomando em consideração o parecer da 

Comissão. O documento deve ser enviado 

ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão. O documento torna-se 

definitivo após a aprovação final do 

orçamento geral, sendo, se necessário, 

ajustado em conformidade. 

1. Até [30 de novembro de cada ano] 

o Colégio adota um documento de 

programação que contenha a programação 

anual, baseado num projeto apresentado 

pelo diretor administrativo, tomando em 

consideração o parecer da Comissão. O 

documento deve ser enviado ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, à Comissão e à 

Procuradoria Europeia. O documento 

torna-se definitivo após a aprovação final 

do orçamento geral, sendo, se necessário, 

ajustado em conformidade. 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. O programa de trabalho plurianual 

deve estabelecer a programação estratégica 

global, incluindo os objetivos, os 

resultados esperados e os indicadores de 

desempenho. Deve estabelecer igualmente 

a programação dos recursos, incluindo o 

plano de pessoal e o orçamento plurianuais. 

A programação dos recursos deve ser 

atualizada anualmente. A programação 

4. O programa de trabalho plurianual 

deve estabelecer a programação estratégica 

global, incluindo os objetivos, a estratégia 

de cooperação com os países terceiros e as 

organizações internacionais a que se 

refere o artigo 43.º, os resultados 

esperados e os indicadores de desempenho. 

Deve estabelecer igualmente a 

programação dos recursos, incluindo o 
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estratégica deve ser atualizada sempre que 

se justifique, nomeadamente em 

conformidade com o resultado da avaliação 

referida no artigo 56.º. 

plano de pessoal e o orçamento plurianuais. 

A programação dos recursos deve ser 

atualizada anualmente. A programação 

estratégica deve ser atualizada sempre que 

se justifique, nomeadamente em 

conformidade com o resultado da avaliação 

referida no artigo 56.º. 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Colégio é assistido por um 

conselho executivo. O Conselho Executivo 

não participa nas funções operacionais da 

Eurojust referidas nos artigos 4.º e 5.º. 

1. O Colégio é assistido por um 

conselho executivo. Incumbe ao Conselho 

Executivo tomar as decisões 

administrativas que garantam o 

funcionamento adequado da Eurojust. O 

Conselho Executivo também efetua os 

necessários trabalhos preparatórios sobre 

outras questões administrativas a aprovar 

pelo Colégio nos termos do artigo 5.º, n.º 

2. O Conselho Executivo não participa nas 

funções operacionais da Eurojust referidas 

nos artigos 4.º e 5.º.  

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O Conselho Executivo pode 

consultar o Colégio ao elaborar o 

orçamento anual da Eurojust, o relatório 

anual e os programas de trabalho anual e 

plurianual e pode obter outras 

informações não operacionais do Colégio, 

sempre que tal seja necessário ao 

desempenho das suas funções. 
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Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O Conselho Executivo: (Não se aplica à versão portuguesa.) 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Prepara o programa de trabalho 

anual e plurianual da Eurojust baseado 

no projeto preparado pelo diretor 

administrativo e envia-o ao Colégio para 

adoção; 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Adota uma estratégia de luta contra 

a fraude proporcional aos riscos, tendo em 

conta a relação custo-benefício das 

medidas a aplicar; 

b) Adota uma estratégia de luta contra 

a fraude para a Eurojust baseada num 

projeto elaborado pelo diretor 

administrativo; 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

g) Toma qualquer outra decisão não 

expressamente atribuída ao Colégio nos 

artigos 5.º e 14.º ou que não compita ao 

diretor administrativo nos termos do 

artigo 18.º; 

Suprimido 
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Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

h) Aprova o seu regulamento interno. Suprimido 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea h-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 h-A) Executa quaisquer outras funções 

administrativas que lhe são confiadas pelo 

Colégio nos termos do artigo 5.º, n.º 4; 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea h-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 h-B) Aprova a regulamentação 

financeira aplicável à Eurojust nos 

termos do artigo 52.º; 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea h-C) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 h-C) Aprova, nos termos do artigo 110.º 

do Estatuto dos Funcionários, uma 

decisão baseada no artigo 2.º, n.º 1, desse 

estatuto e no artigo 6.º do Regime 

Aplicável aos Outros Agentes, pela qual 

delega no diretor administrativo as 
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competências da autoridade investida do 

poder de nomeação e define as condições 

em que a delegação de poderes pode ser 

suspensa. O diretor administrativo está 

autorizado a subdelegar essas 

competências; 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Se necessário, em caso de 

urgência, o Conselho Executivo pode 

tomar determinadas decisões provisórias 

em nome do Colégio relativamente a 

questões administrativas e orçamentais, 

que devem ser confirmadas pelo Colégio. 

Suprimido 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O Conselho Executivo reúne-se em 

sessão ordinária, pelo menos uma vez, de 

três em três meses. Reúne-se, além disso, 

por iniciativa do seu presidente ou a pedido 

da Comissão ou de, pelo menos, dois dos 

outros membros. 

6. O Conselho Executivo reúne-se 

pelo menos uma vez de três em três meses. 

Reúne-se, se necessário, por iniciativa do 

seu presidente ou a pedido da Comissão ou 

de, pelo menos, dois dos outros membros. 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor administrativo é nomeado 

pelo Colégio a partir de uma lista de 

candidatos propostos pela Comissão, no 

termo de um processo de seleção aberto e 

2. O diretor administrativo é nomeado 

pelo Colégio com base no mérito e nas 

suas capacidades administrativas e de 

gestão comprovadas, bem como nas suas 
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transparente. Na celebração do contrato do 

diretor administrativo, a Eurojust é 

representada pelo presidente do Colégio. 

competências e experiência pertinentes, a 

partir de uma lista de candidatos propostos 

pelo Conselho Executivo, no termo de um 

processo de seleção aberto e transparente, 

em conformidade com o regulamento 

interno da Eurojust. Na celebração do 

contrato do diretor administrativo, a 

Eurojust é representada pelo presidente do 

Colégio. 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O mandato do diretor 

administrativo tem uma duração de cinco 

anos. No termo deste período, a Comissão 

procede a uma análise que tenha em conta 

a avaliação do desempenho do diretor 

administrativo. 

3. O mandato do diretor 

administrativo tem a duração de quatro 

anos. No termo deste período, o Conselho 

Executivo procede a uma análise que tenha 

em conta a avaliação do desempenho do 

diretor administrativo. 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O Colégio, deliberando sob 

proposta da Comissão que tenha em conta 

a avaliação referida no n.º 3, pode 

prorrogar uma vez o mandato do diretor 

administrativo por um período não superior 

a cinco anos. 

4. O Colégio, deliberando sob 

proposta do Conselho Executivo que tenha 

em conta a avaliação referida no n.º 3, pode 

prorrogar uma vez o mandato do diretor 

administrativo por um período não superior 

a quatro anos. 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O diretor administrativo responde 6. O diretor administrativo responde 
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perante o Colégio e o Conselho Executivo. perante o Colégio. 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O diretor administrativo só pode ser 

destituído por decisão do Colégio 

deliberando sob proposta da Comissão. 

7. O diretor administrativo só pode ser 

destituído por decisão do Colégio 

deliberando sob proposta do Conselho 

Executivo. 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo das competências da 

Comissão, do Colégio ou do Conselho 

Executivo, o diretor administrativo deve 

ser independente no desempenho das suas 

funções e não deve pedir nem aceitar 

instruções de qualquer governo ou outra 

entidade. 

2. Sem prejuízo das competências do 

Colégio ou do Conselho Executivo, o 

diretor administrativo deve ser 

independente no desempenho das suas 

funções e não deve pedir nem aceitar 

instruções de qualquer governo ou outra 

entidade. 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea a) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Administração corrente da 

Eurojust; 

a) Administração corrente da Eurojust 

e gestão de pessoal; 

 

Alteração  77 

Proposta de regulamento 
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Artigo 18 – n.º 4 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Elaboração do documento de 

programação e sua apresentação ao 

Conselho Executivo e ao Colégio, após 

consulta da Comissão; 

c) Elaboração do programa de 

trabalho anual e plurianual e sua 

apresentação ao Conselho Executivo para 

aprovação; 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Execução do documento de 

programação e apresentação de um 

relatório de execução ao Conselho 

Executivo e ao Colégio; 

d) Execução do programa de trabalho 

anual e plurianual e apresentação de um 

relatório de execução ao Conselho 

Executivo e ao Colégio; 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea f) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) Elaboração de um plano de ação 

para o seguimento das conclusões dos 

relatórios de auditoria interna ou externa, 

das avaliações e dos inquéritos, incluindo 

os da Autoridade Europeia para a Proteção 

de Dados e do OLAF, e apresentação de 

relatórios de progresso, duas vezes por ano, 

ao Conselho Executivo, à Comissão e à 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados; 

f) Elaboração de um plano de ação 

para o seguimento das conclusões dos 

relatórios de auditoria interna ou externa, 

das avaliações e dos inquéritos, incluindo 

os da Autoridade Europeia para a Proteção 

de Dados e do OLAF, e apresentação de 

relatórios de progresso, duas vezes por ano, 

ao Colégio, ao Conselho Executivo, à 

Comissão e à Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados; 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea g) 



 

PE606.167v03-00 38/150 RR\1137466PT.docx 

PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

g) Proteção dos interesses financeiros 

da União mediante a aplicação de 

medidas preventivas da fraude, da 

corrupção e de quaisquer outras 

atividades ilícitas, a realização de 

controlos eficazes, e, caso sejam detetadas 

irregularidades, a recuperação dos 

montantes pagos indevidamente e, quando 

adequado, a imposição de sanções 

administrativas e financeiras eficazes, 

proporcionadas e dissuasivas; 

Suprimido 

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea j-A) (nova) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 j-A) Exercício, em relação ao pessoal 

da Agência, das competências atribuídas 

pelo Estatuto dos Funcionários à 

autoridade investida do poder de 

nomeação e pelo Regime Aplicável aos 

Outros Agentes à autoridade competente 

para a contratação de pessoal 

(«competências da autoridade investida 

do poder de nomeação»); 

 

Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea j-B) (nova) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 j-B) Prestação do apoio administrativo 

necessário para facilitar as atividades 

operacionais da Eurojust; 
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Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea j-C) (nova) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 j-C) Prestação de apoio ao presidente e 

ao vice-presidente no exercício das suas 

funções. 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea j-D) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 j-D) Preparação de um projeto de 

proposta de orçamento anual para a 

Eurojust, que deve ser apresentado para 

consulta ao Conselho Executivo antes de 

ser aprovado pelo Colégio. 

 

Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os representantes da coordenação 

permanente devem atuar sem demora em 

relação à execução do pedido no seu 

Estado-Membro. 

3. Os representantes da coordenação 

permanente devem atuar eficazmente e 

sem demora em relação à execução do 

pedido no seu Estado-Membro. 

 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1-A (novo) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 (1-A) Todos os correspondentes 

nacionais nomeados pelos Estados-

Membros nos termos do n.º 1 devem 

possuir as qualificações e a experiência 

necessárias para o desempenho das suas 

funções. 

 

Alteração  87 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Correspondentes nacionais para 

questões relacionadas com a competência 

da Procuradoria Europeia no caso dos 

Estados-Membros não participantes;  

 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 3 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. As pessoas referidas nos n.os 1 e 2 

devem manter o seu cargo e estatuto nos 

termos do direito nacional. 

3. As pessoas referidas nos n.os 1 e 2 

devem manter o seu cargo e estatuto nos 

termos do direito nacional, desde que a 

manutenção desse cargo e estatuto não as 

impeça de cumprir as suas funções no 

âmbito do presente regulamento. 

 

Alteração  89 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 5 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Mantendo um relacionamento 

estreito com a unidade nacional da 

Europol. 

d) Mantendo um relacionamento 

estreito com a unidade nacional da 

Europol, com outros pontos de contacto da 



 

RR\1137466PT.docx 41/150 PE606.167v03-00 

 PT 

Rede Judiciária Europeia e com outras 

autoridades nacionais competentes. 

 

 

Alteração  90 

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 

dados estabelecidas pelo presente 

regulamento. Essas informações devem 

corresponder, pelo menos, às referidas nos 

n.ºs 5, 6 e 7. 

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 

dados estabelecidas pelo presente 

regulamento. Essas informações devem 

corresponder, pelo menos, às referidas nos 

n.ºs 4, 5 e 6. 

 

Alteração  91 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A transmissão de informações à 

Eurojust só será interpretada como um 

pedido de assistência à Eurojust no 

processo em causa se tal for especificado 

por uma autoridade competente. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

 

Alteração  92 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As autoridades nacionais 5. As autoridades nacionais 
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competentes devem informar os seus 

membros nacionais sem demora de 

qualquer processo respeitante aos crimes 

que relevem da competência da Eurojust 

que lesem, pelo menos, três Estados-

Membros e para os quais tenham sido 

transmitidos a dois Estados-Membros, pelo 

menos, pedidos ou decisões relativos à 

cooperação judiciária, incluindo os 

baseados em instrumentos que aplicam o 

princípio do reconhecimento mútuo. 

competentes devem informar os seus 

membros nacionais sem demora de 

qualquer processo que lese diretamente, 

pelo menos, três Estados-Membros e para 

os quais tenham sido transmitidos a dois 

Estados-Membros, pelo menos, pedidos ou 

decisões relativos à cooperação judiciária, 

incluindo os baseados em instrumentos que 

aplicam o princípio do reconhecimento 

mútuo, e 

 (a) a infração em causa seja punível 

no Estado-Membro requerente ou emissor 

com pena ou medida de segurança 

privativa de liberdade de duração máxima 

não inferior a, pelo menos, cinco ou seis 

anos, a decidir pelo Estado-Membro em 

causa, e incluída na seguinte lista: 

 (i) tráfico de seres humanos; 

 (ii) abuso e exploração sexual, 

incluindo pornografia infantil e 

aliciamento de crianças para fins sexuais; 

 (iii) tráfico de estupefacientes; 

 (iv) tráfico ilícito de armas de fogo, 

suas peças e elementos, munições e 

explosivos; 

 (v) corrupção; 

 (vi) crimes contra os interesses 

financeiros da União; 

 (vii) falsificação de moeda e de meios 

de pagamento; 

 (viii) branqueamento de capitais; 

 (ix) criminalidade informática; ou 

 (b) haja indícios concretos do 

envolvimento de uma organização 

criminosa; ou 

 (c) haja indícios de que o processo 

pode ter uma grave dimensão 

transfronteiras ou repercussões a nível da 

União ou de que pode afetar outros 

Estados-Membros além dos diretamente 

envolvidos. 
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Alteração  93 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 5 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. As autoridades nacionais 

competentes devem informar os seus 

membros nacionais sem demora de 

qualquer processo respeitante aos crimes 

que relevem da competência da Eurojust 

que lesem, pelo menos, três Estados-

Membros e para os quais tenham sido 

transmitidos a dois Estados-Membros, pelo 

menos, pedidos ou decisões relativos à 

cooperação judiciária, incluindo os 

baseados em instrumentos que aplicam o 

princípio do reconhecimento mútuo. 

5. As autoridades nacionais 

competentes devem informar os seus 

membros nacionais sem demora de 

qualquer processo que lese diretamente, 

pelo menos, dois Estados-Membros e para 

os quais tenham sido transmitidos a dois 

Estados-Membros, pelo menos, pedidos ou 

decisões relativos à cooperação judiciária, 

incluindo os baseados em instrumentos que 

aplicam o princípio do reconhecimento 

mútuo. 

 

Alteração  94 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. As informações referidas no 

presente artigo devem ser transmitidas de 

forma estruturada, estabelecida pela 

Eurojust. 

9. As informações referidas no 

presente artigo devem ser transmitidas de 

forma estruturada, estabelecida pela 

Eurojust. A autoridade nacional não é 

obrigada a prestar estas informações caso 

já tenham sido transmitidas à Eurojust 

em conformidade com outras disposições 

do presente regulamento. 

 

Alteração  95 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve comunicar às 

autoridades nacionais competentes 

1. A Eurojust deve comunicar às 

autoridades nacionais competentes, sem 
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informações sobre os resultados do 

tratamento de informações, incluindo a 

existência de ligações a processos já 

constantes do sistema de gestão de 

processos. Essas informações podem 

incluir dados pessoais. 

demora injustificada, informações sobre 

os resultados do tratamento de 

informações, incluindo a existência de 

ligações a processos já constantes do 

sistema de gestão de processos. Essas 

informações podem incluir dados pessoais. 

 

Alteração  96 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

As autoridades nacionais competentes 

devem reagir 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 satisfazer 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 

satisfazer 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 reagir sem demora aos pedidos da 

Eurojust e aos pareceres 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 satisfazer o 

pedido formulado pela Eurojust a que se 

refere o artigo 4.º, n.º 2 e 4.º, n.º 2 (novo), 

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 na satisfação 

dos pedidos e dos pareceres da Eurojust 

nos termos do artigo 4.º deve ser 

devidamente justificado. 

 

Alteração  97 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve criar um sistema 

de gestão de processos composto por 

ficheiros de trabalho temporários e por um 

índice que contenha os dados pessoais 

1. A Eurojust deve criar um sistema 

de gestão de processos que inclua ficheiros 

de trabalho temporários e um índice que 

contenha os dados pessoais referidos no 
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referidos no anexo 2 e dados não pessoais. anexo 2 e dados não pessoais. 

 

Alteração  98 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Facilitar controlo da legalidade do 

tratamento dos dados pessoais e da sua 

conformidade com as disposições do 

presente regulamento relativas ao 

tratamento de dados pessoais. 

c) Facilitar controlo da legalidade do 

tratamento dos dados pessoais e da sua 

conformidade com a legislação da UE 

relativa ao tratamento de dados pessoais. 

 

Compromise amendment S replacing AM 315 Amendment  99 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 4 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. O índice deve conter referências 

aos ficheiros de trabalho temporários 

tratados no âmbito da Eurojust e não pode 

incluir dados pessoais diferentes dos 

referidos no n.º 1, alíneas a) a i), k) e m) e 

no anexo 2, n.º 2. 

4. O índice deve conter referências 

aos ficheiros de trabalho temporários 

tratados no âmbito da Eurojust e não pode 

incluir dados pessoais diferentes dos 

referidos no anexo 2, n.º 2. 

 

Alteração  100 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 6 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Para o tratamento de dados pessoais 

operacionais, a Eurojust não pode criar um 

ficheiro de dados automatizado diferente 

do sistema de gestão de processos ou de 

um ficheiro de trabalho temporário. 

6. Para o tratamento de dados pessoais 

operacionais, a Eurojust não pode criar um 

ficheiro de dados automatizado diferente 

do sistema de gestão de processos. 
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Alteração  101 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 7 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. O sistema de gestão de processos e 

os seus ficheiros de trabalho temporário 

devem ser disponibilizados para uso pela 

Procuradoria Europeia. 

7. O sistema de gestão de processos e 

os seus ficheiros de trabalho temporário 

devem ser disponibilizados para uso pela 

Procuradoria Europeia na sua esfera de 

competências. 

 

Alteração  102 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. As disposições relativas ao acesso 

ao sistema de gestão de processos e aos 

ficheiros de trabalho temporários aplicam-

se, mutatis mutandis, à Procuradoria 

Europeia. Contudo, as informações 

introduzidas pela Procuradoria Europeia no 

sistema de gestão de processos, os ficheiros 

de trabalho temporário e o índice não 

devem estar acessíveis a nível nacional. 

8. As disposições relativas ao acesso 

ao sistema de gestão de processos e aos 

ficheiros de trabalho temporários aplicam-

se, mutatis mutandis, à Procuradoria 

Europeia na sua esfera de competências. 

Contudo, as informações introduzidas pela 

Procuradoria Europeia no sistema de 

gestão de processos, os ficheiros de 

trabalho temporário e o índice não devem 

estar acessíveis a nível nacional. 
 

Alteração  103 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 3 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. O membro nacional que tenha 

aberto um ficheiro de trabalho temporário 

decide quais as informações relacionadas 

com esse ficheiro que devem ser 

introduzidas no índice. 

3. O membro nacional que tenha 

aberto um ficheiro de trabalho temporário 

decide quais as informações relacionadas 

com esse ficheiro que devem ser 

introduzidas no índice, em conformidade 

com o artigo 24.º, n.º 4. 
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Alteração  104 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

Tratamento de dados pessoais Tratamento de informações 

1. Na medida em que seja necessário 

para cumprir a sua função explicitamente 

enunciada, a Eurojust só pode, no quadro 

das suas competências e para o 

desempenho das suas funções 

operacionais, proceder ao tratamento, por 

meios automatizados ou em ficheiros 

manuais estruturados nos termos do 

presente regulamento, dos dados pessoais 

enumerados no anexo 2, ponto 1, relativos 

a pessoas que, à luz do direito interno dos 

Estados-Membros em causa, sejam 

suspeitas da autoria ou participação 

numa infração penal que releve da 

competência da Eurojust ou tenham sido 

condenadas por alguma dessas infrações. 

O Regulamento n.º 45/2001 é aplicável à 

proteção das pessoas singulares no que 

respeita ao tratamento de dados pessoais 

pela Eurojust no âmbito das suas 

atividades. 

2. A Eurojust só pode tratar os dados 

pessoais enumerados no anexo 2, ponto 2, 

relativos a pessoas que, à luz do direito 

interno dos Estados-Membros em causa, 

sejam consideradas testemunhas ou 

vítimas no âmbito de uma investigação ou 

ação penal relativa a um ou mais tipos de 

crime ou às infrações a que se refere o 

artigo 3.º, ou a menores de 18 anos. O 

tratamento desses dados pessoais só pode 

efetuar-se se for estritamente necessário 

para o cumprimento da função da 

Eurojust expressamente enunciada, no 

quadro das suas competências e para o 

desempenho das suas funções 

operacionais. 

 

3. Em casos excecionais, a Eurojust 

pode também tratar, durante um período 

limitado, que não deve exceder o 

necessário para a conclusão do processo 

relacionado com os dados a tratar, dados 
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pessoais diferentes dos referidos nos n.os 1 

e 2, relativos às circunstâncias em que foi 

cometida uma infração, quando os 

mesmos sejam diretamente pertinentes às 

investigações em curso, para cuja 

coordenação a Eurojust contribua e se o 

seu tratamento for estritamente 

necessário para os fins a que se refere o 

n.º 1. O responsável pela proteção de 

dados a que se refere o artigo 31.º deve ser 

imediatamente informado da aplicação do 

presente número e das circunstâncias 

específicas impõem o tratamento desses 

dados pessoais. Sempre que os dados se 

refiram a testemunhas ou vítimas, na 

aceção do n.º 2, a decisão de proceder ao 

respetivo tratamento deve ser tomada em 

conjunto por, pelo menos, dois membros 

nacionais. 

4. Os dados pessoais, tratados 

automaticamente ou não, que revelem a 

origem racial ou étnica, opiniões políticas, 

convicções religiosas ou filosóficas e a 

filiação sindical, bem como os dados 

relativos à saúde e à vida sexual, só 

podem ser tratados pela Eurojust se forem 

estritamente necessários às investigações 

nacionais em questão, bem como à 

coordenação da Eurojust, e caso 

complementem outros dados pessoais já 

tratados. O responsável pela proteção de 

dados deve ser imediatamente informado 

da aplicação do presente número. Esses 

dados não podem constar do índice 

referido no artigo 24.º, n.º 4. Sempre que 

esses dados se refiram a testemunhas ou 

vítimas, na aceção do n.º 2, a decisão de 

proceder ao respetivo tratamento deve ser 

tomada pelo Colégio. 

 

5. O Regulamento (CE) n.º 45/2001 é 

aplicável ao tratamento de dados pessoais 

pela Eurojust no âmbito das suas 

atividades. O presente regulamento 

pormenoriza e complementa o 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 no que diz 

respeito aos dados pessoais tratados pela 

Eurojust no âmbito das suas funções 

operacionais. 
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Alteração  105 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os dados pessoais tratados pela 

Eurojust não podem ser conservados para 

além da primeira data aplicável de entre 

as seguintes: 

Suprimido 

a) O prazo de prescrição da ação 

penal nos Estados-Membros envolvidos 

na investigação e na ação penal; 

 

b) A data em que a pessoa tenha sido 

absolvida e a decisão transitado em 

julgado; 

 

c) Três anos após a data em que 

transitou em julgado a decisão judicial do 

último dos Estados-Membros envolvidos 

na investigação ou na ação penal; 

 

d) A data em que a Eurojust e os 

Estados-Membros envolvidos tenham 

verificado ou decidido de comum acordo 

que a coordenação da investigação e da 

ação penal pela Eurojust deixou de ser 

necessária, salvo se houver obrigação de 

prestar essa informação à Eurojust nos 

termos do artigo 21.º, n.º 5 ou 6; 

 

e) Três anos após a data em que os 

dados tenham sido transmitidos nos 

termos do artigo 21.º, n.º 6 ou 7. 

 

2. A observância dos prazos de 

conservação referidos no n.º 1, alíneas a), 

b), c) e d), deve ser objeto de uma 

verificação permanente através de um 

tratamento automatizado adequado. De 

qualquer modo, depois da introdução dos 

dados, deve ser verificada, de três em três 

anos, a necessidade da sua conservação. 

Caso os dados relativos às pessoas a que 

se refere o artigo 27.º, n.º 4, sejam 

conservados por um período superior a 

cinco anos, a Autoridade Europeia para a 
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Proteção de Dados deve ser informada. 

3. Decorrido um dos prazos previstos 

no n.º 1, alíneas a), b), c) e d), a Eurojust 

deve verificar a necessidade de conservar 

os dados por mais tempo, para poder 

desempenhar as suas funções, podendo, 

excecionalmente, conservá-los até à 

verificação seguinte. Devem ser indicadas 

e documentadas as razões do 

prolongamento da conservação. Caso não 

seja tomada qualquer decisão sobre o 

prolongamento da conservação dos dados 

pessoais, estes devem ser apagados 

automaticamente decorridos que sejam 

três anos. Todavia, se a ação penal tiver 

prescrito em todos os Estados-Membros 

envolvidos, conforme referido no n.º 1, 

alínea a), os dados só podem ser 

conservados se forem necessários para 

que a Eurojust preste assistência nos 

termos do presente regulamento. 

 

4. Quando, nos termos do n.º 3, os 

dados tenham sido conservados para além 

das datas referidas no n.º 1, a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados deve 

verificar de três em três anos a 

necessidade da sua conservação. 

 

5. Quando um processo contenha 

dados não automatizados e não 

estruturados e o prazo de conservação do 

último dado automatizado dele constante 

tenha sido ultrapassado, todas as peças do 

processo devem ser devolvidas à 

autoridade que as tenha comunicado e as 

eventuais cópias destruídas. 

 

6. Sempre que a Eurojust tenha 

coordenado uma investigação ou uma 

ação penal, os membros nacionais 

envolvidos devem informar a Eurojust e 

os outros Estados-Membros envolvidos de 

todas as decisões judiciais relativas a esse 

caso que tenham transitado em julgado, 

para efeitos da aplicação do disposto no 

n.º 1, alínea b), nomeadamente. 

 

 

Alteração  106 
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Proposta de regulamento 

Artigo 29 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Para efeitos de verificação da 

legalidade do tratamento, de 

acompanhamento e de garantia da 

integridade e segurança dos dados, a 

Eurojust deve manter registos de qualquer 

recolha, alteração, acesso, divulgação, 

combinação ou apagamento de dados 

pessoais para fins operacionais. Tais 

registos ou documentação devem ser 

apagados decorridos que sejam 18 meses, 

salvo se continuarem a ser necessários 

para controlo permanente. 

Suprimido 

2. Os registos ou a documentação 

elaborados nos termos do n.º 1 devem ser 

transmitidos, a pedido, à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. A 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados só deve utilizar essas informações 

para efeitos de controlo da proteção dos 

dados, garantindo o seu tratamento 

adequado, bem como a sua integridade e 

segurança. 

 

 

Alteração  107 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

Só os membros nacionais, seus adjuntos e 

assistentes, as pessoas a que se refere o 

artigo 20.º, n.º 2, na medida em que 

estejam ligadas ao sistema de gestão de 

processos, bem como o pessoal autorizado 

da Eurojust, podem ter acesso aos dados 

pessoais tratados pela Eurojust para 

efeitos do cumprimento das suas funções 

operacionais e dentro dos limites 

estabelecidos nos artigos 24.º, 25.º e 26.º. 

Suprimido 
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Alteração  108 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O Conselho Executivo nomeia um 

responsável pela proteção de dados, nos 

termos do artigo 24.º do Regulamento 

(CE) n.º 45/2001. 

Suprimido 

2. No cumprimento das obrigações 

estabelecidas no artigo 24.º do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001, o 

responsável pela proteção de dados deve: 

 

a) Garantir a conservação de um 

registo escrito da transferência de dados 

pessoais; 

 

b) Cooperar com o pessoal da 

Eurojust responsável pelos processos, 

formação e consultoria no tratamento de 

dados; 

 

c) Preparar um relatório anual e 

apresentá-lo ao Colégio e à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. 

 

3. No desempenho das suas funções, 

o responsável pela proteção de dados deve 

ter acesso a todos os dados tratados pela 

Eurojust e a todas as instalações desta. 

 

4. Os membros do pessoal da 

Eurojust que prestam assistência ao 

responsável pela proteção de dados no 

desempenho das suas funções devem ter, 

na medida do necessário para o efeito, 

acesso aos dados pessoais tratados pela 

Eurojust e às instalações desta. 

 

5. Se o responsável pela proteção de 

dados entender que as disposições do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001, ou do 

presente regulamento, relativas ao 

tratamento de dados pessoais não foram 

respeitados, deve informar o diretor 

administrativo, pedindo-lhe a retificação 
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da situação de não-conformidade num 

prazo determinado. Se o diretor 

administrativo não corrigir a situação de 

não-conformidade do tratamento nesse 

prazo, o responsável pela proteção de 

dados deve informar o Colégio e acordar 

com este num prazo para a resposta. Se o 

Colégio não corrigir a situação de não-

conformidade do tratamento no prazo 

determinado, o responsável pela proteção 

de dados deve recorrer para a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. 

6. O Conselho Executivo adota as 

regras de execução previstas no artigo 

24.º, n.º 8, do Regulamento (CE) n.º 

45/2001. 

 

 

Alteração  109 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os titulares de dados que queiram 

exercer o direito de acesso aos dados 

pessoais podem requerê-lo gratuitamente 

à autoridade nomeada para esse efeito no 

Estado-Membro da sua escolha. A 

autoridade competente deve transmitir o 

requerimento à Eurojust sem demora; em 

todo o caso, no prazo de um mês a contar 

da sua receção. 

Suprimido 

2. A Eurojust deve responder ao 

requerimento sem demora; em todo o 

caso, no prazo de três meses a contar da 

sua receção. 

 

3. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros envolvidos devem ser 

consultadas pela Eurojust sobre a decisão 

a tomar. A decisão sobre o acesso aos 

dados deve estar subordinada à estreita 

cooperação entre a Eurojust e os Estados-

Membros diretamente envolvidos na 

comunicação de tais dados. Sempre que 

um Estado-Membro colocar objeções à 
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proposta de resposta da Eurojust, a 

Comissão deve notificar a Eurojust das 

razões da sua objeção. 

4. Se o direito de acesso for restrito 

por força do disposto no artigo 20.º, n.º 1, 

do Regulamento (CE) n.º 45/2001, a 

Eurojust deve informar por escrito o 

titular dos dados, nos termos do artigo 

20.º, n.º 3. As informações sobre as razões 

principais poderão ser omitidas se a 

comunicação dessas informações for 

suscetível de impedir o efeito da restrição. 

O titular dos dados deve ser informado, 

pelo menos, de que a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados 

efetuou todas as verificações necessárias. 

 

5. A Eurojust deve documentar os 

fundamentos da omissão da comunicação 

das principais razões em que se baseia a 

restrição a que se refere o n.º 4. 

 

6. Os membros nacionais a que o 

requerimento diga respeito devem tratá-lo 

e decidir em nome da Eurojust. O 

tratamento do requerimento deve estar 

concluído no prazo de três meses a contar 

da sua receção. Em caso de desacordo, os 

membros nacionais devem submeter a 

questão ao Colégio, que delibera por 

maioria de dois terços. 

 

7. Quando, em aplicação dos artigos 

46.º e 47.º do Regulamento (CE) n.º 

45/2001, verificar a legalidade do 

tratamento realizado pela Eurojust, a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados deve informar o titular dos dados, 

pelo menos, de que efetuou todas as 

verificações necessárias. 

 

 

Alteração  110 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 

 

 
Texto da Comissão Alteração 
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1. Se os dados pessoais que têm de 

ser retificados, apagados ou cujo 

tratamento deve ser restrito nos termos 

dos artigos 14.º, 15.º ou 16.º do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 tiverem 

sido comunicados à Eurojust por países 

terceiros, organizações internacionais, 

entidades privadas, particulares ou 

tiverem resultado de análise própria da 

Eurojust, esta deve retificar, apagar ou 

restringir o tratamento desses dados. 

Suprimido 

2. Se os dados pessoais que têm de 

ser retificados, apagados ou cujo 

tratamento deve ser restrito nos termos 

dos artigos 14.º, 15.º ou 16.º do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 tiverem 

sido comunicados diretamente à Eurojust 

por Estados-Membros, a Eurojust deve 

retificar, apagar ou restringir o 

tratamento desses dados em colaboração 

com os Estados-Membros. 

 

3. Se tiverem sido transmitidos dados 

incorretos por qualquer outro meio 

adequado, se os erros que afetam os dados 

comunicados pelos Estados-Membros 

resultarem de uma transmissão errónea 

ou de com infração ao disposto no 

presente regulamento, ou da sua 

introdução, obtenção ou conservação de 

forma incorreta ou com infração ao 

disposto no presente regulamento pela 

Eurojust, esta deve retificá-los ou apagá-

los em colaboração com os Estados-

Membros em causa. 

 

4. Nos casos a que se referem os 

artigos 14.º, 15.º e 16.º do Regulamento 

(CE) n.º 45/2001, todos os destinatários 

dos dados devem ser imediatamente 

notificados, nos termos do artigo 17.º do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001. Os 

destinatários devem, subsequentemente, 

proceder à retificação ou apagamento dos 

dados ou à restrição do seu tratamento 

nos seus sistemas, de acordo com as 

regras que lhes são aplicáveis. 

 

5. A Eurojust deve informar o titular 

dos dados por escrito sem demora, em 
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qualquer caso no prazo de três meses a 

contar da receção do pedido, de que os 

dados que lhe dizem respeito foram 

retificados ou apagados, ou o seu 

tratamento restrito. 

6. A Eurojust deve informar por 

escrito o titular dos dados de qualquer 

recusa de retificação, apagamento ou 

restrições ao tratamento e das 

possibilidades de apresentar uma queixa à 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, assim como de interpor recurso. 

 

 

Alteração  111 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve tratar os dados 

pessoais de forma que permita identificar 

a autoridade que os comunicou os dados 

ou a sua origem. 

Suprimido 

2. A responsabilidade pela qualidade 

dos dados pessoais incumbe ao Estado-

Membro que os comunicou à Eurojust, 

incumbindo a esta a responsabilidade 

pelos dados pessoais comunicados pelos 

organismos da UE, por países terceiros ou 

por organizações internacionais, bem 

como pelos dados obtidos pela Eurojust de 

fontes disponíveis publicamente. 

 

3. A responsabilidade pelo 

cumprimento do Regulamento (CE) n.º 

45/2001 e do presente regulamento 

incumbe à Eurojust. A responsabilidade 

pela legalidade da transferência dos dados 

pessoais comunicados aos Estados-

Membros à Eurojust incumbe ao Estado-

Membro que os comunica, incumbindo à 

Eurojust a responsabilidade pelos dados 

que comunica aos Estados-Membros, 

organismos da UE e a países terceiros ou 

organizações internacionais. 
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4. Sob reserva de outras disposições 

do presente regulamento, a Eurojust é 

responsável por todos os dados por si 

tratados. 

 

 

Alteração  112 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados deve atuar em estreita 

cooperação com as autoridades nacionais 

competentes em matéria de controlo da 

proteção de dados no que diz respeito a 

questões específicas que requeiram 

envolvimento nacional, em particular se a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados ou uma autoridade nacional 

competente em matéria de supervisão da 

proteção dos dados detetar grandes 

discrepâncias entre as práticas dos 

Estados-Membros ou transferências 

potencialmente ilegais através dos canais 

de comunicação da Eurojust, ou no 

âmbito de questões suscitadas por uma ou 

mais autoridades de controlo nacionais 

sobre a aplicação e a interpretação do 

presente regulamento. 

Suprimido 

2. Nos casos referidos no n.º 1, a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados e as autoridades nacionais 

competentes em matéria de controlo da 

proteção de dados, agindo no âmbito das 

respetivas competências, podem proceder 

ao intercâmbio de informações 

pertinentes, assistir-se mutuamente na 

realização de auditorias e inspeções, 

analisar dificuldades de interpretação ou 

de aplicação do presente regulamento, 

estudar problemas relacionados com o 

exercício do controlo independente ou 

com o exercício dos direitos dos titulares 

dos dados, elaborar propostas 
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harmonizadas de soluções conjuntas para 

quaisquer problemas e promover a 

sensibilização dos direitos em matéria de 

proteção de dados, conforme necessário. 

3. As autoridades nacionais de 

controlo e a Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados devem reunir-se para 

os fins enunciados no presente artigo, 

conforme necessário. As despesas e os 

serviços de apoio relativos a essas 

reuniões ficam a cargo da Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. O 

regulamento interno deve ser aprovado na 

primeira reunião. Os novos métodos de 

trabalho devem ser definidos 

conjuntamente, em função das 

necessidades. 

 

 

Alteração  113 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Caso uma queixa apresentada por 

um titular de dados, nos termos do artigo 

32.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 

45/2001, incida sobre uma decisão a que 

se refira o artigo 32.º ou 33.º, a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados deve consultar as instâncias 

nacionais de controlo ou o órgão 

jurisdicional competente no Estado-

Membro de origem dos dados ou o 

Estado-Membro diretamente envolvido. A 

decisão da Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados, que pode consistir na 

recusa de comunicação de qualquer 

informação, deve ser tomada em estreita 

coordenação com a autoridade nacional 

de controlo ou com o órgão jurisdicional 

competente. 

Suprimido 

2. Se a queixa disser respeito ao 

tratamento de dados comunicados por um 

Estado-Membro à Eurojust, a Autoridade 
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Europeia para a Proteção de Dados deve 

assegurar-se de que as verificações 

necessárias foram corretamente 

efetuadas, em estreita coordenação com o 

organismo nacional de controlo do 

Estado-Membro que comunicou os dados. 

3. Se a queixa se referir ao 

tratamento de dados comunicados à 

Eurojust por organismos da UE, países 

terceiros ou organizações internacionais 

ou entidades privadas, a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados deve 

assegurar-se de que a Eurojust realizou 

as verificações necessárias. 

 

 

Alteração  114 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1 A Eurojust é, nos termos do artigo 

340.º do Tratado, responsável por 

quaisquer danos causados a uma pessoa 

em resultado de um tratamento de dados 

não autorizado ou incorreto a que tenha 

procedido. 

Suprimido 

2. As queixas contra a Eurojust no 

âmbito da responsabilidade a que se 

refere o n.º 1 devem ser apresentadas ao 

Tribunal de Justiça, em conformidade 

com o disposto no artigo 268.º do Tratado. 

 

3. Cada Estado-Membro é, nos 

termos do seu direito interno, responsável 

por quaisquer danos causados a uma 

pessoa em resultado de um tratamento 

não autorizado ou incorreto que tenha 

efetuado a dados comunicados à 

Eurojust. 

 

 

Alteração  115 

Proposta de regulamento 
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Artigo 38 – n.º 1 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Na medida do necessário para o 

exercício das suas funções, a Eurojust pode 

estabelecer e manter relações de 

cooperação com organismos ou agências 

da União, em conformidade com os 

objetivos desses organismos ou agências, 

autoridades competentes de países 

terceiros, organizações internacionais e a 

Organização Internacional de Polícia 

Criminal (Interpol). 

1. Na medida do necessário para o 

exercício das suas funções, a Eurojust pode 

estabelecer e manter relações de 

cooperação com organismos ou agências 

da União, em conformidade com os 

objetivos desses organismos ou agências, 

autoridades competentes de países 

terceiros, organizações internacionais, 

incluindo a Organização Internacional de 

Polícia Criminal (Interpol), em 

conformidade com a estratégia referida 

no artigo 43.º. 

 

Alteração  116 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Na medida em que tal seja 

pertinente para o exercício das suas 

funções e sob reserva de qualquer restrição 

estabelecida no artigo 21.º, n.º 8, a Eurojust 

pode trocar diretamente todas as 

informações com as entidades referidas no 

n.º 1, salvo dados pessoais. 

2. Na medida em que tal seja 

pertinente para o exercício das suas 

funções e sob reserva de qualquer restrição 

estabelecida no artigo 21.º, n.º 8, e no 

artigo 62.º, a Eurojust pode trocar 

diretamente todas as informações com as 

entidades referidas no n.º 1, salvo dados 

pessoais. 

 

Alteração  117 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 

e 2, a Eurojust deve celebrar acordos de 

cooperação com as entidades referidas no 

n.º 1. Tais convénios não devem constituir 
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base para permitir o intercâmbio de dados 

pessoais nem devem vincular a União ou 

os seus Estados-Membros.  

 

Alteração  118 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 3 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A Eurojust pode receber e tratar, 

em conformidade com o disposto no artigo 

4.º do Regulamento (CE) n.º 45/2001, 

dados pessoais recebidos das entidades 

referidas no n.º 1, na medida do necessário 

para o desempenho das suas funções e sob 

reserva do disposto na secção IV. 

3. A Eurojust pode receber e tratar, 

em conformidade com o Regulamento 

(CE) n.º 45/2001, dados pessoais recebidos 

das entidades referidas no n.º 1, na medida 

do necessário para o desempenho das suas 

funções. 

 

Alteração  119 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 4 – parte introdutória 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A Eurojust só pode transferir 

dados pessoais para países terceiros, 

organizações internacionais e Interpol se 

tal for necessário para a prevenção e o 

combate de um crime que releve da 

competência da Eurojust e em 

conformidade com o presente 

regulamento. Se os dados a transferir 

tiverem sido comunicados por um Estado-

Membro, a Eurojust deve procurar obter a 

autorização desse Estado-Membro, salvo 

se, alternativamente: 

Suprimido 

 

Alteração  120 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 4 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

a) A autorização se puder presumir 

por o Estado-Membro não ter limitado 

expressamente a possibilidade de 

transferências subsequentes; ou 

Suprimido 

 

Alteração  121 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 4 – alínea b) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) O Estado-Membro tiver concedido 

autorização prévia para transferências 

subsequentes, quer em termos gerais quer 

sob condições. Essa autorização pode ser 

retirada a qualquer momento. 

Suprimido 

 

Alteração  122 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 5 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. São proibidas as transferências 

subsequentes para terceiros de dados 

pessoais recebidos da Eurojust pelos 

Estados-Membros, organismos ou 

agências da União, países terceiros e 

organizações internacionais ou Interpol, 

salvo se a Eurojust tiver dado o seu 

consentimento explícito após apreciação 

das circunstâncias do caso, para uma 

finalidade específica que não seja 

incompatível com a finalidade para a qual 

os dados foram transmitidos. 

Suprimido 

 

Alteração  123 

Proposta de regulamento 
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Capítulo V – Secção II – título 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

RELAÇÕES COM OS PARCEIROS RELAÇÕES COM OS PARCEIROS NA 

UNIÃO 

 

Alteração  124 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os secretariados da rede de equipas 

de investigação conjuntas e das redes 

criadas pela Decisão 2002/494/JAI do 

Conselho são parte do pessoal da Eurojust. 

Estes secretariados constituem unidades 

distintas a nível de funcionamento. Podem 

beneficiar dos recursos administrativos da 

Eurojust necessários para o exercício das 

suas funções. A Eurojust assegura a 

coordenação entre os secretariados. O 

presente número aplica-se ao secretariado 

qualquer nova rede criada por decisão do 

Conselho, caso a decisão correspondente 

disponha que o secretariado é assegurado 

pela Eurojust. 

2. Os secretariados da rede de equipas 

de investigação conjuntas e das redes 

criadas pela Decisão 2002/494/JAI do 

Conselho são parte do pessoal da Eurojust. 

Estes secretariados constituem unidades 

distintas a nível de funcionamento. Podem 

beneficiar dos recursos administrativos da 

Eurojust necessários para o exercício das 

suas funções. A Eurojust assegura a 

coordenação entre os secretariados. O 

presente número aplica-se ao secretariado 

de qualquer rede pertinente envolvida na 

cooperação judiciária em matéria penal à 

qual deve ser prestado apoio, na forma de 

um secretariado, pela Eurojust. A 

Eurojust pode apoiar inclusivamente, se 

tal for apropriado, por via de um 

secretariado sediado na Eurojust, redes e 

organismos europeus pertinentes 

envolvidos na cooperação judiciária em 

matéria penal. 

 

Alteração  125 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 1 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve tomar todas as 1. A Eurojust deve tomar todas as 
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medidas adequadas para permitir que a 

Europol, no âmbito do seu mandato, tenha 

acesso indireto, com base num 

sistema «sim/não», a informações que lhe 

tenham sido comunicadas pelos Estados-

Membros, organismos da União, países 

terceiros, organizações internacionais ou 

Interpol, sem prejuízo de eventuais 

limitações por estes indicadas. Em caso de 

resposta positiva, a Eurojust deve iniciar o 

processo que permita a partilha das 

informações que geraram a resposta 

positiva, comunicadas à Eurojust pelo 

Estado-Membro, organismo da União, país 

terceiro, organização internacional ou 

Interpol, em conformidade com a decisão 

da entidade que as comunicou. 

medidas adequadas para permitir que a 

Europol, no âmbito do seu mandato, tenha 

acesso indireto, com base num 

sistema «sim/não», a informações que lhe 

tenham sido comunicadas pelos Estados-

Membros, organismos da União, países 

terceiros, organizações internacionais, 

incluindo a Interpol, sem prejuízo de 

eventuais limitações por estes indicadas. 

Em caso de resposta positiva, a Eurojust 

deve iniciar o processo que permita a 

partilha das informações que geraram a 

resposta positiva, comunicadas à Eurojust 

pelo Estado-Membro, organismo da União, 

país terceiro, organização internacional, 

incluindo a Interpol, em conformidade 

com a decisão da entidade que as 

comunicou. 
 

Alteração  126 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. As pesquisas de informações nos 

termos do disposto no n.º 1 devem ser 

efetuadas exclusivamente para verificar se 

as informações de que a Eurojust dispõe 

correspondem às tratadas na Europol. 

2. As pesquisas de informações nos 

termos do disposto no n.º 1 devem ser 

efetuadas exclusivamente para verificar se 

as informações de que a Eurojust dispõe 

correspondem às tratadas na Europol. Em 

caso de resposta positiva, a Europol deve 

especificar quais os dados de que 

necessita, e a Eurojust só pode partilhar 

os dados na medida em que os dados 

gerados por uma resposta positiva sejam 

necessários para o desempenho legítimo 

das suas funções. 

 

Alteração  127 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Se, durante as atividades de 

tratamento da informação relativa a uma 

investigação, a Eurojust ou Estados-

Membros detetarem a necessidade de 

coordenação, de cooperação ou de apoio, 

nos termos do mandato da Europol, a 

Eurojust deve notificá-los e dar início ao 

processo de partilha das informações, em 

conformidade com a decisão do Estado-

Membro que comunica as informações. 

Nesse caso, a Eurojust deve consultar a 

Europol. 

4. Se, durante as atividades de 

tratamento da informação relativa a uma 

investigação, a Eurojust ou Estados-

Membros detetarem a necessidade de 

coordenação, de cooperação ou de apoio, 

nos termos do mandato da Europol, a 

Eurojust deve notificá-los e dar início ao 

processo de partilha das informações, em 

conformidade com a decisão do Estado-

Membro que comunica as informações. 

Nesse caso, a Europol deve consultar a 

Eurojust. 

 

Alteração  128 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 4-A (novo) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Eurojust deve estabelecer e 

manter uma estreita cooperação com a 

Europol, na medida do necessário ao 

desempenho das funções das duas 

agências e ao cumprimento dos seus 

objetivos, tendo em conta a necessidade de 

evitar a duplicação de esforços. 

 Para o efeito, o diretor da Europol e o 

presidente da Eurojust reúnem-se 

regularmente para debater questões de 

interesse comum. 

 

Alteração  129 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve estabelecer e 

manter uma relação especial com a 

Procuradoria Europeia, assente numa 

1. A Eurojust deve estabelecer e 

manter uma relação estreita com a 

Procuradoria Europeia, assente numa 
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cooperação estreita e no desenvolvimento 

de conexões operacionais, administrativas 

e de gestão entre si, conforme definido a 

seguir. Para esse efeito, o Procurador 

Europeu e o presidente da Eurojust 

devem reunir-se regularmente para debater 

questões de interesse comum. 

cooperação mútua, no âmbito dos 

respetivos mandatos e competências, e no 

desenvolvimento de conexões operacionais 

e administrativas entre si, conforme 

definido no presente artigo. Para esse 

efeito, o presidente da Eurojust e o 

Procurador Europeu devem reunir-se 

regularmente para debater questões de 

interesse comum. Devem reunir a pedido 

do presidente da Eurojust ou do 

Procurador Europeu. 

 

Alteração  130 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Eurojust deve tratar sem demora 

qualquer pedido de apoio emanado da 

Procuradoria Europeia e, se for caso disso, 

como se emanassem de uma autoridade 

nacional competente em matéria de 

cooperação judiciária. 

2. A Eurojust deve tratar sem demora 

pedidos de apoio emanados da 

Procuradoria Europeia e, se for caso disso, 

como se emanassem de uma autoridade 

nacional competente em matéria de 

cooperação judiciária. 

 

Alteração  131 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 4 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A cooperação estabelecida nos 

termos do n.º 1 implica a troca de 

informações, incluindo dados pessoais. 

Quaisquer dados trocados nesses termos 

devem ser utilizados exclusivamente para 

os efeitos para que foram trocados. 

Qualquer outra utilização desses dados só 

é permitida na medida em que se insira na 

esfera de competências do organismo que 

os recebe, e está sujeita a autorização 

prévia do organismo que os comunicou. 

4. No que se refere a assuntos 

operacionais relevantes para as 

competências da Procuradoria Europeia, 

a Eurojust deve associar a Procuradoria 

Europeia às suas atividades relativas a 

processos transfronteiriços: 
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 a) partilhando informações, incluindo 

dados pessoais, sobre os seus processos 

em conformidade com as disposições da 

UE em matéria de proteção de dados ; 

 b) solicitando apoio à Procuradoria 

Europeia, sempre que adequado. 

 

Alteração  132 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Para verificar se as informações 

disponíveis na Eurojust correspondem às 

tratadas pela Procuradoria Europeia, a 

Eurojust deve instaurar um mecanismo 

automático de verificação cruzada dos 

dados introduzidos no seu sistema de 

gestão de processos. Sempre que seja 

detetada uma correspondência entre os 

dados introduzidos no sistema de gestão de 

processos pela Procuradoria Europeia e os 

dados introduzidos pela Eurojust, deve 

esse facto ser comunicado à Eurojust e à 

Procuradoria Europeia, bem como ao 

Estado-Membro que comunicou os dados 

à Eurojust. Se os dados tiverem sido 

comunicados por terceiros, a Eurojust só 

deve informar esses terceiros desse facto 
com o consentimento da Procuradoria 

Europeia. 

5. A Eurojust deve ter acesso, com 

base num sistema de respostas 

positivas/negativas, às informações do 
sistema de gestão de processos da 

Procuradoria Europeia. Sempre que seja 

detetada uma correspondência entre os 

dados introduzidos no sistema de gestão de 

processos pela Procuradoria Europeia e os 

dados detidos pela Eurojust, deve esse 

facto ser comunicado à Eurojust e à 

Procuradoria Europeia, bem como aos 

Estados-Membros que comunicaram os 

dados à Eurojust. A Eurojust deve tomar 

as medidas adequadas para permitir o 

acesso da Procuradoria Europeia às 

informações do sistema de gestão de 

processos, com base num sistema de 

respostas positivas/negativas. 

 

Alteração  133 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 6-A (novo) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A Procuradoria Europeia pode 

contar com o apoio da administração da 

Eurojust. Para o efeito, a Eurojust pode 
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prestar serviços de interesse comum à 

Procuradoria Europeia. As modalidades 

devem reger-se por um acordo, em 

conformidade com o artigo 38.º, n.º 2-A. 

 

Alteração  134 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 7 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. A Eurojust deve apoiar o 

funcionamento da Procuradoria Europeia 

através de serviços prestados pelo seu 

pessoal. Deve prestar, no mínimo: 

Suprimido 

a) Apoio técnico na elaboração do 

orçamento anual, do documento de 

programação que contém a programação 

anual e plurianual e do plano de gestão; 

 

b) Apoio técnico no recrutamento de 

pessoal e gestão de carreira; 

 

c) Serviços de segurança;  

d) Serviços de tecnologia da informação;  

e) Serviços de gestão financeira, 

contabilidade e auditoria; 

 

f) Quaisquer outros serviços de interesse 

comum. 

 

Os pormenores dos serviços a prestar 

devem ser estabelecidos por acordo entre 

a Eurojust e Procuradoria Europeia. 

 

 

Alteração  135 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O OLAF pode contribuir para o 

trabalho de coordenação da Eurojust em 

matéria de proteção dos interesses 

2. O OLAF contribui para o trabalho 

de coordenação da Eurojust em matéria de 

proteção dos interesses financeiros da 
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financeiros da União, nos termos do seu 

mandato, decorrente do Regulamento (UE, 

Euratom) do Parlamento Europeu e do 

Conselho n.º ... /2013 relativo aos 

inquéritos efetuados pelo Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 

do Parlamento Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 do 

Conselho. 

União, nos termos do seu mandato, 

decorrente do Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos inquéritos efetuados 

pelo Organismo Europeu de Luta 

Antifraude (OLAF) e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1073/1999 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 do 

Conselho. 

 

Alteração  136 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Frontex contribui para o 

trabalho da Eurojust, nomeadamente 

transmitindo informações pertinentes 

tratadas no âmbito do seu mandato e das 

suas funções nos termos do Regulamento 

(UE) n.º 2016/1624. O tratamento de 

dados pessoais rege-se pelo Regulamento 

(CE) n.º 45/2001. 

 

Alteração  137 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos de receção e 

transmissão de informações entre a 

Eurojust e o OLAF, sem prejuízo do 

disposto no artigo 8.º, e apenas para os 

efeitos dos Regulamentos (CE) n.º 

1073/1999 e (Euratom) n.º 1074/1999 do 

Conselho19, os Estados-Membros devem 

assegurar que os membros nacionais da 

Eurojust são considerados suas 

autoridades competentes. O intercâmbio 

de informações entre o OLAF e os 

3. Para efeitos de receção e 

transmissão de informações entre a 

Eurojust e o OLAF, e sem prejuízo do 

artigo 8.º, os Estados-Membros devem 

assegurar que os membros nacionais da 

Eurojust sejam considerados autoridades 

competentes dos Estados-Membros 

apenas para efeito do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, relativo aos 

inquéritos efetuados pelo Organismo 
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membros nacionais deve ser realizado sem 

prejuízo das informações que têm de ser 

comunicadas às autoridades competentes 

por força desses regulamentos. 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF). O 

intercâmbio de informações entre o OLAF 

e os membros nacionais deve ser realizado 

sem prejuízo das informações que têm de 

ser comunicadas às autoridades 

competentes por força desses 

regulamentos. 

__________________  

19 JO L 136, de 31.5.1999, p. 8.  

 

Alteração  138 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º -1 (novo) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 -1. A Eurojust deve estabelecer e 

manter relações de cooperação com as 

autoridades de países terceiros e 

organizações internacionais. 

 Para tal, a Eurojust deve elaborar, de 

quatro em quatro anos e em consulta com 

a Comissão, uma estratégia de 

cooperação que identifique os países 

terceiros e as organizações internacionais 

relativamente aos quais se verifique uma 

necessidade operacional de cooperação. 

 

Alteração  139 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 1 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust pode estabelecer 

acordos de cooperação com as entidades 

referidas no artigo 38.º, n.º 1. 

1. Para este efeito, a Eurojust pode 

estabelecer acordos de cooperação com as 

entidades referidas no artigo 38.º, n.º 1. 
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Alteração  140 

Proposta de regulamento 

Artigo 46 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Magistrados de ligação destacados para 

países terceiros 

Magistrados de ligação destacados para 

países terceiros e de países terceiros para a 

Eurojust 

 

Alteração  141 

Proposta de regulamento 

Artigo 46 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a cooperação 

judiciária com países terceiros nos casos 

em que a Eurojust preste assistência nos 

termos do presente regulamento, o Colégio 

pode destacar magistrados de ligação para 

um país terceiro, ao abrigo de um acordo 

de cooperação com esse país, como 

referido no artigo 43.º. 

1. A fim de facilitar a cooperação 

judiciária com países terceiros nos casos 

em que a Eurojust preste assistência nos 

termos do presente regulamento, o Colégio 

pode destacar magistrados de ligação para 

um país terceiro, ao abrigo de um acordo 

de cooperação com esse país, como 

referido no artigo 43.º. A Eurojust pode 

estabelecer acordos de cooperação com as 

entidades referidas no artigo 38.º, n.º 1, 

que podem incluir o destacamento de 

magistrados de ligação para a Eurojust. 

 

Alteração  142 

Proposta de regulamento 

Artigo 46 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. As funções dos magistrados de 

ligação incluem atividades destinadas a 

incentivar e acelerar todas as formas de 

cooperação judiciária em matéria penal, 

em especial mediante a criação de elos de 

ligação direta com as autoridades 

competentes do país terceiro.  

 



 

PE606.167v03-00 72/150 RR\1137466PT.docx 

PT 

Alteração  143 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As despesas da Eurojust 

compreendem a remuneração do pessoal e 

despesas administrativas e de 

infraestruturas, bem como os custos de 

funcionamento. 

4. As despesas da Eurojust 

compreendem a remuneração do pessoal e 

despesas administrativas e de 

infraestruturas, bem como os custos de 

funcionamento, incluindo fundos para as 

equipas de investigação conjuntas. 

 

Alteração  144 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O diretor administrativo deve 

elaborar anualmente um projeto de mapa 

previsional das receitas e despesas da 

Eurojust para o exercício orçamental 

seguinte, incluindo o quadro de efetivos, e 

enviá-lo ao Colégio. 

1. O diretor administrativo deve 

elaborar anualmente um projeto de mapa 

previsional das receitas e despesas da 

Eurojust para o exercício orçamental 

seguinte, incluindo o quadro de efetivos, e 

enviá-lo ao Conselho Executivo. A Rede 

Judiciária Europeia e outras redes da 

União envolvidas na cooperação em 

matéria penal a que se refere o artigo 39.º 

devem participar na preparação das 

partes relacionadas com as suas 

atividades em tempo útil, antes do envio 

do mapa previsional à Comissão. 

 

Alteração  145 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Com base no projeto, o Colégio 

elabora um mapa previsional provisório 

das despesas e receitas da Eurojust para o 

exercício orçamental seguinte. 

2. Com base no projeto, o Conselho 

Executivo prepara um mapa previsional 

provisório das despesas e receitas da 

Eurojust para o exercício orçamental 

seguinte e envia-o ao Colégio para 
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adoção. 

 

Alteração  146 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão deve transmitir o mapa 

previsional ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho («autoridade orçamental»), 

juntamente com o projeto de orçamento 

geral da União Europeia. 

4. A Comissão deve transmitir o mapa 

previsional ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho, juntamente com o projeto de 

orçamento geral da União Europeia. 

 

Alteração  147 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A autoridade orçamental autoriza as 

dotações para a contribuição da Eurojust. 

6. A autoridade orçamental autoriza as 

dotações para a contribuição da União 

para a Eurojust. 

 

Alteração  148 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. Relativamente a qualquer projeto 

imobiliário suscetível de ter incidências 

significativas no orçamento, a Eurojust 

deve informar o Parlamento Europeu e o 

Conselho o mais rapidamente possível, em 

conformidade com o disposto no artigo 

203.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 

966/2012.  

9. Relativamente a qualquer projeto 

imobiliário suscetível de ter incidências 

significativas no orçamento da Eurojust, 

aplica-se o artigo 88.º do Regulamento 

Delegado (UE) n.º 1271/2013. 
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Alteração  149 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 10 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Salvo nos casos de força maior referidos 

no artigo 203.º do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012, o Parlamento 

Europeu e o Conselho devem deliberar 

sobre o projeto imobiliário no prazo de 

quatro semanas a contar da sua receção 

por ambas as instituições. 

Suprimido 

 

Alteração  150 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 10 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O projeto imobiliário considerar-se-á 

aprovado no termo desse período de 

quatro semanas, salvo se, no mesmo 

período, o Parlamento Europeu ou o 

Conselho tomarem uma decisão contrária 

à proposta. 

Suprimido 

 

Alteração  151 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 10 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 

manifestarem preocupações devidamente 

justificadas durante esse período de 

quatro semanas, este é prorrogado uma 

vez por duas semanas. 

Suprimido 

 

Alteração  152 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 10 – parágrafo 4 
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Texto da Comissão Alteração 

Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 

tomarem uma decisão contrária ao 

projeto imobiliário, a Eurojust deve 

retirar a sua proposta e apresentar uma 

nova. 

Suprimido 

 

Alteração  153 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

11. A Eurojust pode financiar um 

projeto de aquisição imobiliária através 

da contração de um empréstimo, mediante 

autorização da autoridade orçamental, em 

conformidade com o artigo 203.º do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 

966/2012. 

Suprimido 

 

 

Alteração  154 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Após receção das observações 

formuladas pelo Tribunal de Contas 

relativamente às contas provisórias da 

Eurojust, nos termos do artigo 148.º do 

Regulamento (EU, Euratom) n.º 966/2012, 

o diretor administrativo deve elaborar as 

contas definitivas da Eurojust, sob sua 

própria responsabilidade, e transmiti-las, 

para parecer, ao Colégio. 

5. Após receção das observações 

formuladas pelo Tribunal de Contas 

relativamente às contas provisórias da 

Eurojust, nos termos do artigo 148.º do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, 

o diretor administrativo deve elaborar as 

contas definitivas da Eurojust, sob sua 

própria responsabilidade, e transmiti-las, 

para parecer, ao Conselho Executivo. 

 

Alteração  155 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 6 
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Texto da Comissão Alteração 

6. O Colégio deve emitir um parecer 

sobre as contas definitivas da Eurojust. 

6. O Conselho Executivo deve emitir 

um parecer sobre as contas definitivas da 

Eurojust. 

 

Alteração  156 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O diretor administrativo deve 

transmitir ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, à Comissão e ao Tribunal de 

Contas as contas definitivas, 

acompanhadas do parecer do Colégio, até 1 

de julho seguinte ao termo de cada 

exercício. 

7. O diretor administrativo deve 

transmitir ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, à Comissão e ao Tribunal de 

Contas as contas definitivas, 

acompanhadas do parecer do Conselho 

Executivo, até 1 de julho seguinte ao termo 

de cada exercício. 

 

Alteração  157 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. O diretor administrativo deve 

enviar ao Tribunal de Contas uma resposta 

às observações deste último, até 30 de 

setembro do ano seguinte. O diretor 

administrativo deve enviar essa resposta 

igualmente ao Colégio e à Comissão. 

9. O diretor administrativo deve 

enviar ao Tribunal de Contas uma resposta 

às observações deste último, até 30 de 

setembro do ano seguinte. O diretor 

administrativo deve enviar essa resposta 

igualmente ao Conselho Executivo e à 

Comissão. 

 

Alteração  158 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 12-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 12-A. A quitação pela execução do 

orçamento da Eurojust é dada pelo 

Parlamento Europeu, sob recomendação 

do Conselho, de acordo com um 

procedimento comparável ao previsto no 

artigo 319.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia e nos 

artigos 164.º a 166.º do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, e tendo por base 

o relatório de auditoria do Tribunal de 

Contas Europeu.  

 Em caso de recusa de quitação pelo 

Parlamento Europeu, o diretor 

administrativo apresenta a sua demissão 

ao Colégio, que decide, em função das 

circunstâncias, quanto à decisão final a 

tomar. 

 

 

Alteração  159 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A regulamentação financeira aplicável à 

Eurojust deve ser aprovada pelo Colégio 

em conformidade com o [Regulamento 

(CE, Euratom) n.º 2343/2002 da 

Comissão, de 23 de dezembro de 2002, que 

institui o Regulamento Financeiro-Quadro 

dos organismos referidos no artigo 185.º do 

Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 

do Conselho, que institui o Regulamento 

Financeiro aplicável ao orçamento geral 

das Comunidades Europeias], após 

consulta da Comissão. A regulamentação 

financeira só pode divergir do 

[Regulamento (CE, Euratom) n.º 

2343/2002] se assim o exigir 

especificamente o funcionamento da 

Eurojust e a Comissão o tiver autorizado. 

A regulamentação financeira aplicável à 

Eurojust deve ser aprovada pelo Conselho 

Executivo em conformidade com o 

Regulamento Delegado (UE) 

n.º 1271/2013 da Comissão, de 30 de 

setembro de 2013, que institui o 

Regulamento Financeiro-Quadro dos 

organismos referidos no artigo 208.º do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, 

após consulta da Comissão. A 

regulamentação financeira só pode divergir 

do Regulamento (UE) n.º 1271/2013 se 

assim o exigir especificamente o 

funcionamento da Eurojust e a Comissão o 

tiver autorizado. 
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Alteração  160 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Relativamente ao apoio financeiro às 

atividades das equipas de investigação 

conjunta, a Eurojust estabelece, em 

cooperação com a Europol, as regras e 

condições que se aplicam ao tratamento 

dos respetivos pedidos. 

 

Alteração  161 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Colégio deve aprovar uma 

decisão que estabeleça as regras aplicáveis 

ao destacamento de peritos nacionais para 

a Eurojust. 

2. O Colégio deve aprovar uma 

decisão que estabeleça as regras aplicáveis 

ao destacamento de peritos nacionais para 

a Eurojust e sobre a utilização de outro 

pessoal, nomeadamente para evitar 

possíveis conflitos de interesses. 

 

Alteração  162 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Eurojust toma medidas 

administrativas adequadas, incluindo 

através de estratégias de formação e 

prevenção, para evitar conflitos de 

interesses, nomeadamente relacionados 

com questões relativas ao exercício de 

atividades profissionais após a cessação 

de funções. 
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Alteração  163 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 1 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve transmitir o seu 

relatório anual ao Parlamento Europeu, o 

qual pode formular observações e 

conclusões. 

1. A Eurojust deve transmitir o seu 

relatório anual ao Parlamento Europeu e 

aos parlamentos nacionais, que podem 

formular observações e conclusões. 

 

Alteração  164 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 1-A (novo) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Antes de assumir funções, o 

recém-nomeado Presidente do Colégio é 

convidado a fazer uma declaração perante 

a comissão ou comissões competentes do 

Parlamento Europeu e a responder às 

perguntas dos seus membros. 

 

Alteração  165 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 2 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O presidente do Colégio deve 

comparecer perante o Parlamento 

Europeu, a pedido, a fim de debater 

questões relativas à Eurojust, em 

particular para apresentar os relatórios 

anuais, tendo em conta as obrigações de 

reserva e de confidencialidade. Os debates 

não devem referir-se, diretamente ou 

indiretamente, a ações concretas 

2. Durante o seu mandato, o 

presidente do Colégio deve comparecer 

perante o Parlamento Europeu, a pedido 

desta instituição, para debater questões 

relativas à Eurojust e, em particular, para 

apresentar os seus relatórios anuais, 

tendo em conta as obrigações de reserva e 

de confidencialidade. Os debates não 

devem referir-se, diretamente ou 
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relacionadas com processos operacionais 

específicos. 

indiretamente, a ações concretas 

relacionadas com processos operacionais 

específicos. 

 

Alteração  166 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 3 – parte introdutória 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Além de outras obrigações de 

informação e consulta estabelecidas pelo 

presente regulamento, a Eurojust deve 

transmitir ao Parlamento Europeu para 

informação: 

3. Além de outras obrigações de 

informação e consulta estabelecidas pelo 

presente regulamento, a Eurojust 

transmite ao Parlamento Europeu e aos 

parlamentos nacionais, nas respetivas 

línguas oficiais, para informação: 

 

Alteração  167 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 3 – alínea a-A) (nova) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) os documentos de programação 

anual e plurianual 

 

Alteração  168 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 3 – alínea c) 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) O relatório anual da Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. 

Suprimido 

 

Alteração  169 
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Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 4 

 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A Eurojust deve transmitir o seu 

relatório anual aos parlamentos 

nacionais. Deve transmitir-lhes 

igualmente os documentos referidos no 

n.º 3. 

Suprimido 

 

Alteração  170 

Proposta de regulamento 

Artigo 55-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 55.º-A 

 Pareceres sobre propostas de atos 

legislativos 

 A Comissão e os Estados-Membros 

interessados podem solicitar o parecer da 

Eurojust sobre todas as propostas de atos 

legislativos a que se refere o artigo 76.º do 

TFUE. 

Justificação 

Esta alteração retoma a disposição que figura no artigo 32.º, n.º 3, da Decisão 2002/187/JAI 

do Conselho, conforme alteração de 2008, que, inexplicavelmente, não consta da presente 

proposta da Comissão. 

 

 

Alteração  171 

Proposta de regulamento 

Artigo 58 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O Colégio decide, por maioria de 

dois terços dos seus membros, o regime 

linguístico interno da Eurojust.  
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Justificação 

A alteração proposta destina-se a manter neste regulamento as disposições relativas ao 

regime linguístico previsto no Regulamento (UE) 2016/794. 

 

Alteração  172 

Proposta de regulamento 

Artigo 59 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os membros nacionais, seus 

adjuntos e assistentes, a que se refere o 

artigo 7.º, o pessoal da Eurojust, os 

correspondentes nacionais e o responsável 

pela proteção de dados estão obrigados a 

manter a confidencialidade das 

informações de que tenham conhecimento 

no desempenho das suas funções. 

1. Os membros nacionais, seus 

adjuntos e assistentes, a que se refere o 

artigo 7.º, o pessoal da Eurojust, os 

correspondentes nacionais, os peritos 

nacionais destacados, os magistrados de 

ligação, o responsável pela proteção de 

dados e os membros e o pessoal da 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados estão obrigados a manter a 

confidencialidade das informações de que 

tenham conhecimento no desempenho das 

suas funções. 

 

Alteração  173 

Proposta de regulamento 

Artigo 59 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A obrigação de confidencialidade 

aplica-se a todas as informações recebidas 

pela Eurojust, salvo se tiverem já sido 

tornadas públicas ou forem acessíveis ao 

público. 

4. A obrigação de confidencialidade 

aplica-se a todas as informações recebidas 

ou trocadas pela Eurojust, salvo se tiverem 

já sido tornadas públicas ou forem 

acessíveis ao público. 

 

Alteração  174 

Proposta de regulamento 

Artigo 59 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os membros e o pessoal da Suprimido 
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Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados estão obrigados a manter a 

confidencialidade das informações de que 

tenham tido conhecimento no 

desempenho das suas funções. 

 

Alteração  175 

Proposta de regulamento 

Artigo 60 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No prazo de seis meses a contar da 

data da sua primeira reunião, o Colégio 

deve aprovar as normas de execução do 

Regulamento (CE) n.º 1049/2001. 

2. No prazo de seis meses a contar da 

data da sua primeira reunião, o Conselho 

Executivo deve preparar as normas de 

execução do Regulamento (CE) n.º 

1049/2001 a adotar pelo Colégio. 

 

Alteração  176 

Proposta de regulamento 

Artigo 60 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Eurojust publica no seu sítio 

Web a lista dos membros do seu Conselho 

de Administração, bem como dos seus 

peritos externos e internos, juntamente 

com as respetivas declarações de 

interesses e os seus curricula vitae. As 

atas das reuniões do Colégio e do 

Conselho de Administração são 

sistematicamente publicadas.  

Alteração  177 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a luta contra a 

fraude, a corrupção e outras atividades 

ilícitas nos termos do Regulamento (CE) 

1. A fim de facilitar a luta contra a 

fraude, a corrupção e outras atividades 

ilícitas nos termos do Regulamento (UE, 
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n.º 1073/1999, a Eurojust deve aderir, no 

prazo de seis meses a contar da entrada em 

vigor do presente regulamento, ao Acordo 

Interinstitucional de 25 de maio de 1999, 

relativo aos inquéritos internos efetuados 

pelo Organismos Europeu de Luta 

Antifraude (OLAF) e adotar as disposições 

adequadas aplicáveis a todo o seu pessoal, 

utilizando o modelo constante do anexo 

àquele acordo. 

Euratom) n.º 883/2013, a Eurojust deve 

aderir, no prazo de seis meses a contar da 

entrada em vigor do presente regulamento, 

ao Acordo Interinstitucional de 25 de maio 

de 1999, relativo aos inquéritos internos 

efetuados pelo Organismo Europeu de Luta 

Antifraude (OLAF) e adotar as disposições 

adequadas aplicáveis a todo o seu pessoal, 

utilizando o modelo constante do anexo 

àquele acordo. 

 

Alteração  178 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Tribunal de Contas é competente 

para efetuar controlos documentais e no 

local a todos os beneficiários de 

subvenções, contratantes e subcontratantes 

que tenham recebido fundos da União 

através da Eurojust. 

2. O Tribunal de Contas deve efetuar 

regularmente auditorias sobre o 

cumprimento e o desempenho das 

atividades da Eurojust com base em 

documentos ou verificações no local de 

todos os beneficiários de subvenções, 

contratantes e subcontratantes que tenham 

recebido fundos da União através da 

Eurojust. 

Alteração  179 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O OLAF pode realizar inquéritos, 

incluindo controlos e inspeções no local, 

em conformidade com as disposições e os 

procedimentos estabelecidos no 

Regulamento (CE) n.º 1073/1999 e no 

Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 

do Conselho22, a fim de determinar se 

houve alguma irregularidade, lesiva dos 

interesses financeiros da União, 

relacionada com despesas financiadas pela 

Eurojust. 

3. O OLAF pode realizar inquéritos, 

incluindo controlos e inspeções no local, 

em conformidade com as disposições e os 

procedimentos estabelecidos no 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 

e no Regulamento (Euratom, CE) n.º 

2185/96 do Conselho22, a fim de 

determinar se houve alguma irregularidade, 

lesiva dos interesses financeiros da União, 

relacionada com despesas financiadas pela 

Eurojust. 



 

RR\1137466PT.docx 85/150 PE606.167v03-00 

 PT 

__________________ __________________ 

22 JO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 22 JO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 

 

Alteração  180 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – n.º 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os membros do pessoal da 

Eurojust, o diretor administrativo e os 

membros do Colégio e do Conselho de 

Administração revelam ao OLAF – sem 

demora e sem que a sua responsabilidade 

possa ser posta em causa devido a esta 

revelação – as fraudes de que tenham tido 

conhecimento no exercício das suas 

funções ou mandatos. Caso não cumpram 

esta obrigação, devem ser pessoalmente 

responsabilizados pelas consequências 

das fraudes de que tiveram conhecimento 

e que não revelaram ao OLAF.  

Alteração  181 

Proposta de regulamento 

Artigo 62 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Normas de segurança para proteção de 

informações classificadas 

Normas de segurança para proteção de 

informações sensíveis não classificadas e 

de informações classificadas 

 

Alteração  182 

Proposta de regulamento 

Artigo 62 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Eurojust deve aplicar os princípios de 

segurança enunciados nas normas de 

segurança da Comissão para a proteção 

das informações classificadas da União 

A Eurojust deve estabelecer regras 

internas relativas à proteção das 

informações classificadas da União 

Europeia, que devem estar em 
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Europeia (ICUE) e das informações 

sensíveis não classificadas, constantes do 

anexo da Decisão 2001/844/CE da 

Comissão, CECA, Euratom23. Esses 

princípios abrangem, nomeadamente, as 

disposições relativas ao intercâmbio, 

tratamento e conservação dessas 

informações. 

conformidade com a Decisão 

2013/488/UE do Conselho, a fim de 

assegurar um nível de proteção 

equivalente dessas informações. 

__________________  

23 JO L 317 de 3.12.2001, p. 1.  

 

Alteração  183 

Proposta de regulamento 

Artigo 62 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Eurojust deve estabelecer normas 

internas relativas ao tratamento e à 

confidencialidade das informações e à 

proteção de informações sensíveis não 

classificadas, que abranjam a criação e o 

tratamento dessas informações na 

Eurojust. 

 

Alteração  184 

Proposta de regulamento 

Artigo 64 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Em caso de responsabilidade 

extracontratual, a Eurojust deve reparar, de 

acordo com os princípios gerais comuns 

aos direitos dos Estados-Membros e 

independentemente da responsabilidade a 

que se refere o artigo 37.º, qualquer dano 

causado pelo Colégio ou pelo pessoal da 

Eurojust no exercício das suas funções. 

3. Em caso de responsabilidade 

extracontratual, a Eurojust deve reparar, de 

acordo com os princípios gerais comuns 

aos direitos dos Estados-Membros e 

independentemente da responsabilidade ao 

abrigo do Direito da União, qualquer dano 

causado pelo Colégio ou pelo pessoal da 

Eurojust no exercício das suas funções. 

Justificação 

O artigo 37.º é suprimido, uma vez que já se encontra abrangido pelo novo Regulamento 

45/2001. 
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Alteração  185 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – parágrafo 1 – travessão 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Terrorismo; – Terrorismo, infrações terroristas, 

infrações relacionadas com um grupo 

terrorista e infrações relacionadas com 

atividades terroristas: 

Justificação 

O aditamento é necessário para alinhar a lista com a Diretiva (UE) 2017/541 relativa à luta 

contra o terrorismo. 

 

Alteração  186 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – parágrafo 1 – travessão 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Branqueamento de capitais; (Não se aplica à versão portuguesa.) 

Justificação 

A lista das formas graves de criminalidade que relevam da competência da Eurojust deve 

estar em consonância com a lista de crimes que consta do Regulamento (UE) 2016/794 

relativo à Europol. A alteração foi introduzida no sentido de manter os anexos uniformes e 

coerentes em ambos os instrumentos jurídicos. 

 

Alteração  187 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – parágrafo 1 – travessão 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Homicídio, ofensas corporais 

grave; 

– Homicídio e ofensas corporais 

graves; 
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Justificação 

A lista das formas graves de criminalidade que relevam da competência da Eurojust deve 

estar em consonância com a lista de crimes que consta do Regulamento (UE) 2016/794 

relativo à Europol. A alteração foi introduzida no sentido de manter os anexos uniformes e 

coerentes em ambos os instrumentos jurídicos. 

 

Alteração  188 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – parágrafo 1 – travessão 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Roubo organizado; – Roubo e furto qualificado; 

Justificação 

A lista das formas graves de criminalidade que relevam da competência da Eurojust deve 

estar em consonância com a lista de crimes que consta do Regulamento (UE) 2016/794 

relativo à Europol. A alteração foi introduzida no sentido de manter os anexos uniformes e 

coerentes em ambos os instrumentos jurídicos. 

 

Alteração  189 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – parágrafo 1 – travessão 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Tráfico de imigrantes clandestinos; – Introdução clandestina de 

imigrantes; 

Justificação 

A lista das formas graves de criminalidade que relevam da competência da Eurojust deve 

estar em consonância com a lista de crimes que consta do Regulamento (UE) 2016/794 

relativo à Europol. A alteração foi introduzida no sentido de manter os anexos uniformes e 

coerentes em ambos os instrumentos jurídicos. 

 

Alteração  190 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – parágrafo 1 – travessão 26 

 
Texto da Comissão Alteração 
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– Tráfico de espécies animais 

ameaçadas; 

– Tráfico de espécies animais, 

nomeadamente espécies ameaçadas; 

Alteração  191 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – parágrafo 1 – travessão 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Criminalidade ambiental; – Criminalidade ambiental, incluindo 

a poluição por navios; 

Justificação 

A lista das formas graves de criminalidade que relevam da competência da Eurojust deve 

estar em consonância com a lista de crimes que consta do Regulamento (UE) 2016/794 

relativo à Europol. A alteração foi introduzida no sentido de manter os anexos uniformes e 

coerentes em ambos os instrumentos jurídicos. 

 

Alteração  192 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – paragrafo 1 – travessão 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Poluição causada por navios; Suprimido 

Justificação 

A lista das formas graves de criminalidade que relevam da competência da Eurojust deve 

estar em consonância com a lista de crimes que consta do Regulamento (UE) 2016/794 

relativo à Europol. A alteração foi introduzida no sentido de manter os anexos uniformes e 

coerentes em ambos os instrumentos jurídicos. 

 

Alteração  193 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – parágrafo 1 – travessão 30-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 – Abuso e exploração sexual, 

incluindo material relacionado com o 

abuso sexual de crianças e aliciamento de 

crianças para fins sexuais; 
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Justificação 

A lista das formas graves de criminalidade que relevam da competência da Eurojust deve 

estar em consonância com a lista de crimes que consta do Regulamento (UE) 2016/794 

relativo à Europol. A alteração foi introduzida no sentido de manter os anexos uniformes e 

coerentes em ambos os instrumentos jurídicos. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust) foi criada pela 

Decisão 2002/187/JAI do Conselho para reforçar a luta contra as formas graves de 

criminalidade organizada na União Europeia. Desde então, a Eurojust tem facilitado a 

coordenação e a cooperação entre as autoridades nacionais de investigação e ação penal em 

processos que afetem vários Estados-Membros. Contribuiu para estabelecer uma confiança 

mútua, assim como para harmonizar a diversidade de tradições e sistemas jurídicos da UE. Ao 

resolver rapidamente os problemas de ordem jurídica e ao identificar as autoridades 

competentes de outros países, a Eurojust permitiu a execução de pedidos de cooperação e a 

aplicação de instrumentos de reconhecimento mútuo e melhorou a ação penal transfronteiriça. 

A Comissão Europeia apresentou, em 17 de julho de 2013, uma proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Agência Europeia para a Cooperação Judiciária 

Penal (Eurojust). A proposta de regulamento segue o processo legislativo ordinário. O 

Conselho aprovou uma orientação geral parcial, com exceção das disposições relativas à 

Procuradoria Europeia (PE).  

A criminalidade organizada transfronteiriça aumentou exponencialmente nos últimos anos, 

conforme constata a Comissão na sua proposta de regulamento. Em particular, destacou-se o 

terrorismo, o tráfico de estupefacientes, a cibercriminalidade e a pornografia infantil. Em 

todas estas formas de criminalidade, trata-se de crimes com caráter transfronteiriço e 

cometidos por grupos extremamente móveis e flexíveis, que atuam em diversos territórios da 

UE e em vários setores de criminalidade, exigindo, segundo a Comissão, uma «resposta a 

nível europeu». Neste contexto, o papel da Eurojust continua a ser crucial na melhoria da 

cooperação judiciária e da coordenação entre as autoridades judiciais competentes dos 

Estados-Membros, assim como no apoio às investigações que envolvam países terceiros. 

De um modo geral, o relator apoia a atual posição do Conselho e, por conseguinte, alinhou 

uma parte importante do seu relatório com a orientação geral parcial do Conselho. Em 

particular, uma vez que a cooperação reforçada relativa à PE foi aprovada no Conselho, os 

artigos e disposições em aberto do texto relativo à Eurojust têm apenas de ser alinhados.  

Relações com a Procuradoria Europeia  

No mesmo contexto, a Comissão propôs medidas abrangentes com vista à criação de uma 

Procuradoria Europeia. A reforma da Eurojust era necessária, uma vez que o artigo 86.º, n.º 1, 

do TFUE prevê a instituição de uma Procuradoria Europeia «a partir da Eurojust». Dado que 

o Conselho não conseguiu instituir a Procuradoria Europeia por unanimidade, 19 Estados-

Membros notificaram o seu interesse em participar na cooperação reforçada.  

Em princípio, o relator manifesta-se recetivo à criação da Procuradoria Europeia, desde que os 

princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade sejam respeitados, permitindo que a ação 

penal a nível nacional seja a regra. No entanto, o relator lamenta que a Procuradoria Europeia 

seja instituída por via da cooperação reforçada. Apenas a criação da Procuradoria Europeia 

por unanimidade teria verdadeiramente acrescentado valor ao domínio da JAI na UE.  
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Em geral, o regulamento inclui disposições necessárias para regular as relações entre a 

Eurojust e a Procuradoria Europeia. 

Como tal, devem ser definidas competências com clareza e de forma que garanta a segurança 

jurídica, permitindo evitar lacunas no sistema penal e a duplicação de processos.  

Uma vez que a Procuradoria Europeia não terá competência exclusiva, mas sim partilhada, 

relativamente às infrações que lesem os interesses financeiros da União, o relator pretende 

salientar o possível conflito de competências neste domínio e insta os colegisladores a 

recorrerem a definições e delimitações precisas das competências. 

As funções e competências da Eurojust são reguladas no capítulo I da proposta de 

regulamento, encontrando-se as formas graves de criminalidade pelas quais a Eurojust é 

responsável, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, enumeradas no anexo 1. 

A Eurojust é, em todo o caso, competente em matéria de crimes que lesem os interesses 

financeiros da União sempre que a Procuradoria Europeia não o seja. Isto significa que a 

Eurojust continua a ser competente para apoiar os Estados-Membros que não participam na 

cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia em todos os casos relativos 

a infrações que lesem os interesses financeiros da União.  

Proteção de dados 

O regulamento prevê disposições específicas em matéria de proteção de dados aplicáveis ao 

tratamento de dados. O relator saúda, em particular, a diferenciação introduzida pelo 

Conselho entre dados pessoais operacionais e dados pessoais de natureza administrativa. O 

regulamento em apreço deve apenas prever regras de proteção de dados para o tratamento de 

dados pessoais para fins operacionais. O Regulamento (CE) n.º 45/2001 aplica-se a todos os 

dados pessoais de natureza administrativa conservados pela Eurojust. Este regime de proteção 

de dados específico aplica-se também à Europol, nos termos do Regulamento (UE) 2016/794, 

e à Procuradoria Europeia. A Declaração 21 anexa aos Tratados reconhece que, atendendo à 

especificidade do domínio da JAI, poderão ser necessárias disposições específicas sobre 

proteção de dados pessoais e sobre a livre circulação desses dados, nos domínios da 

cooperação judiciária em matéria penal e da cooperação policial, com base no artigo 16.º do 

TFUE. O relator aconselha vivamente os colegisladores a alargarem o âmbito dos dados 

operacionais na reforma em curso do Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

Estrutura e organização da Eurojust 

A Eurojust é composta por um membro nacional de cada Estado-Membro. Os membros são 

juízes, procuradores ou oficiais de polícia de competência equivalente. 

O Colégio exerce funções operacionais, de apoio e de coordenação das investigações 

nacionais, concentrando-se assim na «missão principal» da Eurojust. Em regra, o Colégio é 

composto pela totalidade dos membros nacionais. O Conselho reforçou a separação entre as 

funções operacionais e administrativas, atribuindo, para tal, todas as competências de gestão 

ao Conselho Executivo. O relator seguiu esta abordagem. O objetivo é que a Eurojust 

funcione de forma eficiente e económica, podendo os membros nacionais, graças ao apoio do 

Conselho Executivo, concentrar-se nas suas funções operacionais. O Conselho e o relator 

decidiram, contudo, limitar a presença da Comissão no Conselho Executivo a um 

representante para harmonizar o regulamento com o Regulamento (UE) 2016/794.  
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O Brexit, a Irlanda e a Dinamarca 

O Reino Unido e a Irlanda não comunicaram a sua intenção de participar na adoção e 

aplicação do regulamento nos termos do artigo 3.º do Protocolo relativo à posição do Reino 

Unido e da Irlanda em relação ao Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça anexo aos 

Tratados.  

Nos termos dos artigos 1.º e 2.º do Protocolo relativo à Posição da Dinamarca anexo aos 

Tratados, a Dinamarca não participa na adoção do regulamento proposto, não ficando por ele 

vinculada nem sujeita à sua aplicação.  

O relator lamenta que os países mencionados não queiram participar na adoção do 

regulamento proposto. O relator sugere, por conseguinte, que seja ponderada a negociação de 

acordos de cooperação entre a Eurojust e esses Estados-Membros, embora plenamente ciente 

de que os acordos de cooperação são geralmente celebrados com países terceiros. O relator 

deseja, contudo, salientar que a cooperação em matéria de JAI é da maior importância no 

combate à criminalidade transfronteiriça.  

Conclusão 

O relator conclui que a proposta tem de ser harmonizada com a orientação geral parcial do 

Conselho e o Regulamento que institui a Procuradoria Europeia. Acresce que as disposições 

relativas à proteção de dados têm de ser atualizadas. Além disso, relativamente às 

competências, em especial no que diz respeito a infrações que lesem os interesses financeiros 

da União, é da maior importância que se recorra a definições e delimitações precisas das 

competências entre a Procuradoria Europeia e a Eurojust.  
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15.9.2017 

PARECER DA COMISSÃO DO CONTROLO ORÇAMENTAL 

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Agência 

Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust) 

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) 

Relatora de parecer: Ingeborg Gräßle 

 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 

dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A Procuradoria Europeia deve ter 

competência exclusiva para investigar e 

exercer ação penal relativamente a crimes 

que lesem os interesses financeiros da 

União, enquanto a Eurojust deve ser capaz 

de apoiar as autoridades nacionais nas 

investigações e ações penais contra essas 

formas de criminalidade, em conformidade 

com o regulamento que institui a 

Procuradoria Europeia. 

(5) Uma vez que a Procuradoria 

Europeia é instituída por via da 

cooperação reforçada, o regulamento que 

aplica uma cooperação reforçada para a 

instituição da Procuradoria Europeia é 

vinculativo apenas para os Estados-

Membros que participam nessa 

cooperação reforçada. Por conseguinte, 

no que diz respeito aos Estados-Membros 

que não participam na Procuradoria 

Europeia, a Eurojust continua a ter plena 

competência relativamente a crimes que 

lesem os interesses financeiros da União. 

No que diz respeito aos Estados-Membros 

que participam na Procuradoria 
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Europeia, a Eurojust deve ser capaz de 

apoiar as autoridades nacionais nas 

investigações e ações penais contra essas 

formas de criminalidade, em conformidade 

com o regulamento que institui a 

Procuradoria Europeia. 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) A repartição de competências 

entre a Procuradoria Europeia e a 

Eurojust no que diz respeito a crimes 

lesivos dos interesses financeiros da 

União deve ser claramente definida. A 

Eurojust deve estar habilitada a exercer 

as suas competências nos casos que 

envolvem quer Estados-Membros que 

participem na cooperação reforçada para 

a instituição da Procuradoria Europeia, 

quer Estados-Membros que não 

participem. Em tais casos, a Eurojust deve 

atuar a pedido dos Estados-Membros não 

participantes ou a pedido da Procuradoria 

Europeia. A Eurojust é, em todo o caso, 

competente em matéria de infrações que 

lesem os interesses financeiros da União 

sempre que a Procuradoria Europeia não 

tenha competência ou, sendo embora 

competente, não exerça as suas 

competências. Os Estados-Membros que 

não participem na cooperação reforçada 

para a instituição da Procuradoria 

Europeia podem continuar a solicitar o 

apoio da Eurojust para todos os casos 

relativos a infrações lesivas dos interesses 

financeiros da União. 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 
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(12) É necessário dotar a Eurojust de 

uma estrutura administrativa e de gestão 

que lhe permita desempenhar as suas 

funções de forma mais eficaz e que respeite 

os princípios aplicáveis às agências da 

União, mantendo ao mesmo tempo as 

características especiais da Eurojust e 

salvaguardando a sua independência no 

exercício das funções operacionais. Para o 

efeito, devem ser clarificadas as funções 

dos membros nacionais, do Colégio e do 

diretor administrativo e estabelecido um 

conselho executivo. 

(12) É necessário dotar a Eurojust de 

uma estrutura administrativa e de gestão 

que lhe permita desempenhar as suas 

funções de forma mais eficaz, em 

permanente consonância com a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia e que respeite os princípios 

aplicáveis às agências da União, mantendo 

ao mesmo tempo as características 

especiais da Eurojust e salvaguardando a 

sua independência no exercício das funções 

operacionais. Para o efeito, devem ser 

clarificadas as funções dos membros 

nacionais, do Colégio e do diretor 

administrativo e estabelecido um conselho 

executivo. 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 
 

Texto da Comissão Alteração 

(15) A Comissão deve estar 

representada no Colégio quando este 

exerce as suas funções de gestão, assim 

como no Conselho Executivo, para garantir 

a supervisão não operacional e a orientação 

estratégica da Eurojust. 

(15) A Comissão deve estar 

representada no Colégio quando este 

debate questões administrativas ou adota 

decisões sobre as mesmas, assim como no 

Conselho Executivo, para garantir a 

supervisão não operacional e a orientação 

estratégica da Eurojust. 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 30 
 

Texto da Comissão Alteração 

(30) Para assegurar a plena autonomia e 

a independência da Eurojust, deve ser-lhe 

atribuído um orçamento próprio, 

financiado essencialmente por uma 

contribuição do orçamento da União, com 

exceção dos vencimentos e emolumentos 

dos membros nacionais e da assistência a 

pessoas, que devem ser suportados pelos 

respetivos Estados-Membros de origem. O 

processo orçamental da União deve ser 

(30) Para assegurar a plena autonomia e 

a independência da Eurojust, deve ser-lhe 

atribuído um orçamento próprio, 

financiado essencialmente por uma 

contribuição do orçamento da União, com 

exceção dos vencimentos e emolumentos 

dos membros nacionais e da assistência a 

pessoas, que devem ser suportados pelos 

respetivos Estados-Membros de origem. O 

processo orçamental da União deve ser 
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aplicável na parte respeitante à 

contribuição da União e a quaisquer outros 

subsídios a cargo do Orçamento Geral da 

União. A auditoria das contas deve ser 

efetuada pelo Tribunal de Contas. 

aplicável na parte respeitante à 

contribuição da União e a quaisquer outros 

subsídios a cargo do Orçamento Geral da 

União. A auditoria das contas deve ser 

efetuada pelo Tribunal de Contas e 

aprovada pela Comissão do Controlo 

Orçamental do Parlamento Europeu. 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 30 
 

Texto da Comissão Alteração 

(30) Para assegurar a plena autonomia e 

a independência da Eurojust, deve ser-lhe 

atribuído um orçamento próprio, 

financiado essencialmente por uma 

contribuição do orçamento da União, com 

exceção dos vencimentos e emolumentos 

dos membros nacionais e da assistência a 

pessoas, que devem ser suportados pelos 

respetivos Estados-Membros de origem. O 

processo orçamental da União deve ser 

aplicável na parte respeitante à 

contribuição da União e a quaisquer outros 

subsídios a cargo do Orçamento Geral da 

União. A auditoria das contas deve ser 

efetuada pelo Tribunal de Contas. 

(30) Para assegurar a plena autonomia e 

a independência da Eurojust, deve ser-lhe 

atribuído um orçamento próprio suficiente 

para levar a cabo as suas atividades de 

forma adequada, financiado 

essencialmente por uma contribuição do 

orçamento da União, com exceção dos 

vencimentos e emolumentos dos membros 

nacionais e da assistência a pessoas, que 

devem ser suportados pelos respetivos 

Estados-Membros de origem. O processo 

orçamental da União deve ser aplicável na 

parte respeitante à contribuição da União e 

a quaisquer outros subsídios a cargo do 

Orçamento Geral da União. A auditoria das 

contas deve ser efetuada pelo Tribunal de 

Contas. 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. As competências da Eurojust 

abrangem as formas de criminalidade 

enumeradas no anexo 1. Não incluem, 

contudo, os crimes que relevam da 

competência da Procuradoria Europeia. 

1. As competências da Eurojust 

abrangem as formas de criminalidade 

enumeradas no anexo 1. Contudo, a 

Eurojust não exerce, em geral, as suas 

competências em relação a crimes 

relativamente aos quais a Procuradoria 

Europeia exerça as suas competências. 

Como exceção a esta regra geral, a 

Eurojust exerce as suas competências em 
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processos penais: 

 – que envolvam os 

Estados-Membros participantes na 

cooperação reforçada, mas em relação 

aos quais a Procuradoria Europeia não 

exerça as suas competências, 

 – que envolvam Estados-Membros 

que não participem na cooperação 

reforçada para a instituição da 

Procuradoria Europeia, a pedido desses 

Estados-Membros ou a pedido da 

Procuradoria Europeia. 

 Para o efeito, a Eurojust, a Procuradoria 

Europeia e os Estados-Membros em causa 

devem consultar-se mutuamente e 

cooperar entre si. Os aspetos práticos 

relativos ao exercício de competências nos 

termos do presente número são regulados 

por um convénio de ordem prática, tal 

como previsto no artigo 38.º, n.º 2-A. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Apoiar os centros da União com 

competências especializadas 

desenvolvidos pela Europol e por outros 

organismos da União; 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No exercício das suas funções, a 

Eurojust pode, justificando, pedir às 

autoridades competentes dos Estados-

Membros em causa para: 

2. No exercício das suas funções, a 

Eurojust poderá, justificando, pedir às 

autoridades competentes dos Estados-

Membros em causa para: 
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Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Eurojust pode também: 3. A Eurojust poderá também: 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Participar, se necessário, em 

equipas de investigação conjuntas, 

incluindo na sua criação; 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Colégio é composto por: 1. O Colégio é composto por todos os 

membros nacionais para os assuntos 

operacionais e, além disso, quando são 

debatidas questões ou adotadas decisões 

em matéria de gestão ou administração, 

por dois representantes da Comissão.  

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Todos os membros nacionais, 

quando o Colégio exercer as suas funções 

Suprimido 
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operacionais nos termos do artigo 4.º; 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Todos os membros nacionais e 

dois representantes da Comissão, quando 

o Colégio exercer as suas funções de 

gestão nos termos do artigo 14.º. 

Suprimido 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Salvo indicação em contrário, o 

Colégio delibera por maioria de votos dos 

seus membros. 

1. Salvo indicação em contrário, e se 

não for possível chegar a um consenso, o 

Colégio delibera por maioria de votos dos 

seus membros. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) Aprova as regras de prevenção e 

gestão de conflitos de interesses no que diz 

respeito aos seus membros; 

f) Aprova as regras de detenção e 

prevenção ou gestão de conflitos de 

interesses no que diz respeito aos seus 

membros; 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. O Colégio aprova, nos termos do 

artigo 110.º do Estatuto dos Funcionários, 

uma decisão baseada no artigo 2.º, n.º 1, 

desse estatuto e no artigo 6.º do Regime 

Aplicável aos Outros Agentes, pela qual 

delega no diretor administrativo as 

competências pertinentes à autoridade 

investida do poder de nomeação e define as 

condições em que a delegação de poderes 

pode ser suspensa. O diretor administrativo 

está autorizado a subdelegar essas 

competências. 

2. O Colégio aprova, nos termos do 

artigo 110.º do Estatuto dos Funcionários, 

uma decisão baseada no artigo 2.º, n.º 1, 

desse estatuto e no artigo 6.º do Regime 

Aplicável aos Outros Agentes, pela qual 

delega no diretor administrativo as 

competências pertinentes à autoridade 

investida do poder de nomeação e define as 

condições em que a delegação de poderes 

pode ser suspensa. O diretor administrativo 

está autorizado a subdelegar essas 

competências. O diretor administrativo 

apresenta na reunião seguinte do Colégio 

um relatório sobre o exercício das suas 

delegações ou subdelegações. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Se circunstâncias excecionais assim 

o exigirem, o Colégio pode decidir 

suspender temporariamente a delegação de 

competências da autoridade investida do 

poder de nomeação no diretor 

administrativo, assim como as 

competências por este último 

subdelegadas, passando a exercê-las 

colegialmente ou delegando-as num dos 

seus membros ou noutro membro do 

pessoal. 

3. Se circunstâncias excecionais assim 

o exigirem, o Colégio pode, mediante 

decisão fundamentada, decidir suspender 

temporariamente a delegação de 

competências da autoridade investida do 

poder de nomeação no diretor 

administrativo, assim como as 

competências por este último 

subdelegadas, passando a exercê-las 

colegialmente ou delegando-as num dos 

seus membros ou noutro membro do 

pessoal da Eurojust. O Colégio informa 

por escrito a Comissão e o Parlamento 

Europeu dessas decisões de suspensão no 

prazo de cinco dias úteis, justificando-as 

pormenorizadamente e especificando as 

regras de aplicação das novas disposições 

ou das disposições temporárias relativas à 

gestão da Agência.  
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Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O diretor administrativo é nomeado 

pelo Colégio a partir de uma lista de 

candidatos propostos pela Comissão, no 

termo de um processo de seleção aberto e 

transparente. Na celebração do contrato 

do diretor administrativo, a Eurojust é 

representada pelo presidente do Colégio.  

2. O diretor administrativo é nomeado 

pelo Colégio com base no mérito, nas 

capacidades administrativas e de gestão 

comprovadas e na experiência pertinente, 
a partir de uma lista de candidatos 

propostos pela Comissão, no seguimento 

da publicação de um convite a 

manifestações de interesse no Jornal 

Oficial da União Europeia e noutros 

meios de comunicação, em conformidade 

com o regulamento interno da Eurojust, e 
no termo de um concurso aberto e 

transparente. O Colégio decide em 

conformidade com o parecer do 

Parlamento Europeu baseado na 

recomendação conjunta da Comissão das 

Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos e da Comissão do 

Controlo Orçamental.  

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Antes de ser nomeado, o candidato 

selecionado pelo Colégio deve responder 

às perguntas dos membros da Comissão 

das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos e da Comissão do 

Controlo Orçamental do Parlamento 

Europeu. 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. O mandato do diretor 

administrativo tem uma duração de cinco 

anos. No termo deste período, a Comissão 

procede a uma análise que tenha em conta 

a avaliação do desempenho do diretor 

administrativo. 

3. O mandato do diretor 

administrativo tem uma duração de quatro 

anos. No termo deste período, a Comissão 

procede a uma análise que tenha em conta 

a avaliação do desempenho do diretor 

administrativo. 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O Colégio, deliberando sob 

proposta da Comissão que tenha em conta 

a avaliação referida no n.º 3, pode 

prorrogar uma vez o mandato do diretor 

administrativo por um período não superior 

a cinco anos. 

4. O Colégio, deliberando sob 

proposta da Comissão que tenha em conta 

a avaliação referida no n.º 3, pode 

prorrogar uma vez o mandato do diretor 

administrativo por um período não superior 

a quatro anos. 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. O diretor administrativo responde 

perante o Colégio e o Conselho Executivo. 

6. O diretor administrativo responde 

perante o Colégio. 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O diretor administrativo só pode ser 

destituído por decisão do Colégio 

deliberando sob proposta da Comissão. 

7. O diretor administrativo só pode ser 

destituído por decisão do Colégio por 

maioria de dois terços dos seus membros 
deliberando sob proposta da Comissão. 
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Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea f) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) Elaboração de um plano de ação 

para o seguimento das conclusões dos 

relatórios de auditoria interna ou externa, 

das avaliações e dos inquéritos, incluindo 

os da Autoridade Europeia para a Proteção 

de Dados e do OLAF, e apresentação de 

relatórios de progresso, duas vezes por ano, 

ao Conselho Executivo, à Comissão e à 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados; 

f) Elaboração de um plano de ação 

para o seguimento das conclusões dos 

relatórios de auditoria interna ou externa, 

das avaliações e dos inquéritos, incluindo 

os da Autoridade Europeia para a Proteção 

de Dados e do OLAF, e apresentação de 

relatórios de progresso, duas vezes por ano, 

ao Conselho Executivo, à Comissão, ao 

Parlamento Europeu e à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados; 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea j-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 j-A) Elaboração, nos seis meses 

seguintes à criação, de uma estratégia de 

prevenção e gestão de conflitos de 

interesses; 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – alínea j-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 j-B) Elaboração de uma estratégia de 

proteção dos denunciantes; 
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Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O diretor administrativo apresenta cada 

uma das estratégias ao Conselho de 

Administração. O diretor administrativo 

define revisões regulares de cada uma das 

estratégias (estratégia de luta antifraude, 

prevenção e gestão de conflitos de 

interesses e proteção dos denunciantes) e 

as respetivas regras de execução. A 

primeira revisão deve ocorrer no prazo de 

seis meses a contar da definição das três 

estratégias. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve estabelecer e 

manter uma relação especial com a 

Procuradoria Europeia, assente numa 

cooperação estreita e no desenvolvimento 

de conexões operacionais, administrativas 

e de gestão entre si, conforme definido a 

seguir. Para esse efeito, o Procurador 

Europeu e o presidente da Eurojust devem 

reunir-se regularmente para debater 

questões de interesse comum. 

1. A Eurojust deve estabelecer e 

manter uma relação especial com a 

Procuradoria Europeia, assente numa 

cooperação estreita e no desenvolvimento 

de conexões operacionais, administrativas 

e de gestão entre si, conforme definido a 

seguir. Para esse efeito, o Procurador 

Europeu e o presidente da Eurojust devem 

reunir-se regularmente para debater 

questões de interesse comum e elaborar 

um plano de ação sobre a proteção dos 

interesses financeiros da União, que deve 

ter em conta os respetivos domínios de 

competência. 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

A Eurojust deve apoiar o funcionamento 

da Procuradoria Europeia através de 

serviços prestados pelo seu pessoal. Deve 

prestar, no mínimo: 

A Procuradoria Europeia pode beneficiar 

do apoio e dos recursos da administração 

da Eurojust. Para o efeito, a Eurojust 

pode prestar serviços de interesse comum 

à Procuradoria Europeia. 

 Os pormenores dos serviços a prestar 

devem ser estabelecidos por acordo entre 

a Eurojust e a Procuradoria Europeia. 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Apoio técnico na elaboração do 

orçamento anual, do documento de 

programação que contém a programação 

anual e plurianual e do plano de gestão; 

Suprimido 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Apoio técnico no recrutamento de 

pessoal e gestão de carreira; 

Suprimido 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Serviços de segurança; Suprimido 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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d) Serviços de tecnologia da 

informação; 

Suprimido 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

e) Serviços de gestão financeira, 

contabilidade e auditoria; 

Suprimido 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

f) Quaisquer outros serviços de 

interesse comum. 

Suprimido 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 7 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os pormenores dos serviços a prestar 

devem ser estabelecidos por acordo entre 

a Eurojust e Procuradoria Europeia. 

Suprimido 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O OLAF pode contribuir para o 

trabalho de coordenação da Eurojust em 

matéria de proteção dos interesses 

financeiros da União, nos termos do seu 

mandato, decorrente do Regulamento (UE, 

Euratom) do Parlamento Europeu e do 

Conselho n.º ... /2013 relativo aos 

inquéritos efetuados pelo Organismo 

2. O OLAF pode contribuir para o 

trabalho de coordenação da Eurojust em 

matéria de proteção dos interesses 

financeiros da União, nos termos do seu 

mandato, decorrente do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo aos 

inquéritos efetuados pelo Organismo 
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Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 

do Parlamento Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 do 

Conselho. 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 

do Parlamento Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 do 

Conselho. 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos de receção e 

transmissão de informações entre a 

Eurojust e o OLAF, sem prejuízo do 

disposto no artigo 8.º, e apenas para os 

efeitos dos Regulamentos (CE) 

n.º 1073/1999 e (Euratom) n.º 1074/1999 

do Conselho19, os Estados-Membros 

devem assegurar que os membros 

nacionais da Eurojust são considerados 

suas autoridades competentes. O 

intercâmbio de informações entre o OLAF 

e os membros nacionais deve ser realizado 

sem prejuízo das informações que têm de 

ser comunicadas às autoridades 

competentes por força desses 

regulamentos. 

3. Para efeitos de receção e 

transmissão de informações entre a 

Eurojust e o OLAF, sem prejuízo do 

disposto no artigo 8.º, e apenas para os 

efeitos do Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo aos inquéritos 

efetuados pelo Organismo Europeu de 

Luta Antifraude (OLAF), os Estados-

Membros devem assegurar que os 

membros nacionais da Eurojust são 

considerados suas autoridades 

competentes. O intercâmbio de 

informações entre o OLAF e os membros 

nacionais deve ser realizado sem prejuízo 

das informações que têm de ser 

comunicadas às autoridades competentes 

por força desse regulamento. 

_________________  

19JO L 136 de 31.5.1999, p. 8.  

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust pode estabelecer 

acordos de cooperação com as entidades 

referidas no artigo 38.º, n.º 1.  

1. A Eurojust pode estabelecer 

memorandos de entendimento com as 

entidades referidas no artigo 38.º, n.º 1.  

Alteração  41 



 

RR\1137466PT.docx 109/150 PE606.167v03-00 

 PT 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – n.º 2 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Em derrogação ao disposto no n.º 1, 

a Eurojust pode autorizar a transferência de 

dados pessoais para países terceiros, 

organizações internacionais ou para a 

Interpol, caso a caso, numa das 

eventualidades seguintes: 

2. Em derrogação ao disposto no n.º 1, 

a Eurojust pode autorizar a transferência de 

dados pessoais para países terceiros, 

organizações internacionais ou para a 

Interpol, apenas se estiverem preenchidas 

uma ou várias das seguintes condições: 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – n.º 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) A transferência é necessária para 

outros fins ou legalmente imposta por 

motivos de interesse público importantes 

para a União ou os seus Estados-Membros, 

reconhecidos pelo direito da União ou pelo 

direito nacional, ou para o estabelecimento, 

exercício ou a defesa de um direito num 

processo judicial; ou 

c) A transferência é necessária para 

outros fins ou legalmente imposta por 

motivos de interesse público importantes 

para a União ou os seus Estados-Membros, 

reconhecidos pelo direito da União ou pelo 

direito nacional, ou para o estabelecimento, 

exercício ou a defesa de um direito num 

processo judicial; 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A autoridade orçamental autoriza as 

dotações para a contribuição da Eurojust. 

6. A autoridade orçamental autoriza as 

dotações para a contribuição da União 

para a Eurojust. 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Até 1 de março seguinte ao termo 

de cada exercício, o contabilista da 

Eurojust deve enviar as contas provisórias 

1. Até 1 de março seguinte ao termo 

de cada exercício, o contabilista da 

Eurojust deve enviar as contas provisórias 
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ao contabilista da Comissão e ao Tribunal 

de Contas. 

ao contabilista da Comissão e ao 

contabilista do Tribunal de Contas. 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A Eurojust deve enviar o relatório 

sobre a gestão orçamental e financeira ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Tribunal de Contas até 31 de março do ano 

seguinte. 

2. A Eurojust deve enviar o relatório 

sobre a gestão orçamental e financeira quer 

ao Parlamento Europeu, quer ao Conselho, 

quer ao Tribunal de Contas até 31 de 

março do ano seguinte. 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 12-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 12-A. A quitação pela execução do 

orçamento da Eurojust é dada pelo 

Parlamento Europeu, sob recomendação 

do Conselho, de acordo com um 

procedimento comparável ao previsto no 

artigo 319.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia e nos 

artigos 164.º a 166.º do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, e tendo por base 

o relatório de auditoria do Tribunal de 

Contas Europeu.  

 Em caso de recusa de quitação pelo 

Parlamento Europeu, o diretor 

administrativo apresenta a sua demissão 

ao Colégio, que decide, em função das 

circunstâncias, quanto à decisão final a 

tomar. 

 



 

RR\1137466PT.docx 111/150 PE606.167v03-00 

 PT 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Colégio deve aprovar uma 

decisão que estabeleça as regras aplicáveis 

ao destacamento de peritos nacionais para 

a Eurojust. 

2. O Colégio deve aprovar uma 

decisão que estabeleça as regras aplicáveis 

ao destacamento de peritos nacionais para 

a Eurojust e sobre a utilização de outro 

pessoal, nomeadamente para evitar 

possíveis conflitos de interesses. 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Eurojust toma medidas 

administrativas adequadas, incluindo 

através de estratégias de formação e 

prevenção, para evitar conflitos de 

interesses, nomeadamente relacionados 

com questões relativas ao exercício de 

atividades profissionais após a cessação 

de funções. 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 3 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Além de outras obrigações de 

informação e consulta estabelecidas pelo 

presente regulamento, a Eurojust deve 

transmitir ao Parlamento Europeu para 

informação: 

3. Além de outras obrigações de 

informação e consulta estabelecidas pelo 

presente regulamento, a Eurojust transmite 

ao Parlamento Europeu e aos parlamentos 

nacionais, nas respetivas línguas oficiais, 

para informação: 
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Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 60 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Eurojust publica no seu sítio 

Web a lista dos membros do seu Conselho 

de Administração, bem como dos seus 

peritos externos e internos, juntamente 

com as respetivas declarações de 

interesses e os seus curricula vitae. As 

atas das reuniões do Colégio e do 

Conselho de Administração são 

sistematicamente publicadas.  

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a luta contra a 

fraude, a corrupção e outras atividades 

ilícitas nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 1073/1999, a Eurojust deve aderir, no 

prazo de seis meses a contar da entrada em 

vigor do presente regulamento, ao Acordo 

Interinstitucional de 25 de maio de 1999, 

relativo aos inquéritos internos efetuados 

pelo Organismos Europeu de Luta 

Antifraude (OLAF) e adotar as disposições 

adequadas aplicáveis a todo o seu pessoal, 

utilizando o modelo constante do anexo 

àquele acordo. 

1. A fim de facilitar a luta contra a 

fraude, a corrupção e outras atividades 

ilícitas nos termos do Regulamento (UE) 

n.º 883/2013, a Eurojust deve aderir, no 

prazo de seis meses a contar da entrada em 

vigor do presente regulamento, ao Acordo 

Interinstitucional de 25 de maio de 1999, 

relativo aos inquéritos internos efetuados 

pelo Organismos Europeu de Luta 

Antifraude (OLAF) e adotar as disposições 

adequadas aplicáveis a todo o seu pessoal, 

utilizando o modelo constante do anexo 

àquele acordo. 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Tribunal de Contas é competente 

para efetuar controlos documentais e no 

2. O Tribunal de Contas deve efetuar 

regularmente auditorias sobre o 
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local a todos os beneficiários de 

subvenções, contratantes e subcontratantes 

que tenham recebido fundos da União 

através da Eurojust. 

cumprimento e o desempenho das 

atividades da Eurojust com base em 

documentos ou verificações no local de 

todos os beneficiários de subvenções, 

contratantes e subcontratantes que tenham 

recebido fundos da União através da 

Eurojust. 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. O OLAF pode realizar inquéritos, 

incluindo controlos e inspeções no local, 

em conformidade com as disposições e os 

procedimentos estabelecidos no 

Regulamento (CE) n.º 1073/1999 e no 

Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 

do Conselho22, a fim de determinar se 

houve alguma irregularidade, lesiva dos 

interesses financeiros da União, 

relacionada com despesas financiadas pela 

Eurojust. 

3. O OLAF pode realizar inquéritos, 

incluindo controlos e inspeções no local, 

em conformidade com as disposições e os 

procedimentos estabelecidos no 

Regulamento (UE) n.º 883/2013 e no 

Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 

do Conselho22, a fim de determinar se 

houve alguma irregularidade, lesiva dos 

interesses financeiros da União, 

relacionada com despesas financiadas pela 

Eurojust. 

_________________ _________________ 

22JO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 22 Regulamento (Euratom, CE) 

n.º 2185/96 do Conselho, de 11 de 

novembro de 1996, relativo às inspeções e 

verificações no local efetuadas pela 

Comissão para proteger os interesses 

financeiros das Comunidades Europeias 

contra a fraude e outras irregularidades 
(JO L 292 de 15.11.1996, p. 2). 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – n.º 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os membros do pessoal da 

Eurojust, o diretor administrativo e os 

membros do Colégio e do Conselho de 
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Administração revelam ao OLAF – sem 

demora e sem que a sua responsabilidade 

possa ser posta em causa devido a esta 

revelação – as fraudes de que tenham tido 

conhecimento no exercício das suas 

funções ou mandatos. Caso não cumpram 

esta obrigação, devem ser pessoalmente 

responsabilizados pelas consequências 

das fraudes de que tiveram conhecimento 

e que não revelaram ao OLAF.  

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Sexo; d) Género; 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Anexo II – ponto 2 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Sexo; d) Género; 
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11.10.2017 

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência 

Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust) 

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) 

Relator de parecer: António Marinho e Pinto 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Uma integração europeia nos domínios político e económico exige uma integração plena na 

área judicial e da justiça em geral. 

As entidades políticas não devem interferir no funcionamento das autoridades judiciárias, pelo 

que o vosso relator considera que a Comissão Europeia não deverá participar no processo de 

tomada de decisão da Eurojust. 

A criminalidade, sobretudo a de natureza económica, é um entrave ao desenvolvimento 

económico e social, pois viola as leis do são convívio social e distorce as regras do mercado, 

devendo ser combatida eficazmente através de legislação adequada e de tribunais que atuem 

com rapidez e imparcialidade. 

A abordagem geral da proposta Comissão Europeia (CE) é a de que a Procuradoria Europeia 

não é membro da Eurojust e só pode assistir às suas reuniões como observador («sem direito a 

voto», nos termos do artigo 12.º, n.º 2, e do artigo 16.º, n.º 7). 

No entanto, nos termos do artigo 86.º, n.º 1, do TFUE, a Procuradoria Europeia deve decorrer 

«da Eurojust», pelo que, a fim de preservar este vínculo e assegurar que os crimes 

transfronteiriços sejam travados eficazmente, a Procuradoria Europeia deve ser, em concreto, 

um membro da Eurojust. 

No artigo 41.º da proposta, o n.º 2 já estabelece que «a Eurojust deve tratar sem demora 

qualquer pedido de apoio emanado da Procuradoria Europeia e, se for caso disso, como se 

emanasse de uma autoridade nacional competente em matéria de cooperação judiciária». 

Ainda assim, a cooperação entre a Eurojust e a Procuradoria Europeia deve ser mais estreita. 

O anexo 1 da proposta enumera as formas graves de criminalidade que relevam da 

competência da Eurojust. Estas incluem os «crime contra os interesses financeiros da União». 

No entanto, no artigo 3.º, n.º 1, da proposta afirma-se que as competências da Eurojust não 



 

PE606.167v03-00 118/150 RR\1137466PT.docx 

PT 

incluem os crimes «que relevam da competência da Procuradoria Europeia». 

Estes são descritos no artigo 86.º do TFUE exatamente como «infrações lesivas dos interesses 

financeiros da União», o que aumenta a probabilidade de um possível conflito de 

competências entre estas entidades. 

A Comissão considera que, nos casos que afetam tanto os interesses financeiros da União 

como os dos Estados-Membros, segundo o artigo 13.º da proposta de regulamento que institui 

a Procuradoria Europeia (COM(2013)534), existe a possibilidade de a competência para tais 

crimes poder vir a ser devolvida às autoridades nacionais. 

Nestes casos, a Eurojust poderia desempenhar um papel de coordenação, sendo também 

competente para os crimes que possam afetar os interesses financeiros da União. 

No entanto, esta explicação avançada pela Comissão não colhe, pois: 

a) A criação da Procuradoria Europeia ainda está em discussão e não é previsível que a 

solução constante do artigo 13.º possa manter-se até ao texto final; 

b) Em qualquer caso, a Procuradoria Europeia apenas atuará entre um número restrito de 

Estados-Membros (com cooperação reforçada); 

c) Este procedimento pode ser pouco ágil para ser eficaz. 

Embora a proposta reafirme a «plena autonomia e independência da Eurojust» (ver 

considerando 30), a Comissão gostaria de tornar a Eurojust uma agência europeia, sujeita à 

abordagem comum das agências acordada entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a 

Comissão em 2012. 

Esta visão inclui, por exemplo, a participação de dois representantes da Comissão em atos 

administrativos («funções de gestão») da Eurojust (ver artigo 10.º, n.º 1, alínea b), e artigo 

16.º, n.º 4). 

No entanto, de acordo com a Comissão, estas funções também incluem a eleição dos 

presidentes e dos vice-presidentes da Eurojust (artigo 14.º, n.º 1, alínea k)), que, claramente, 

não desempenham apenas tarefas administrativas. 

No artigo 17.º, o n.º 2 prevê que o diretor administrativo seja nomeado pelo Colégio da 

Eurojust a partir de uma lista de candidatos proposta pela Comissão, restringindo assim a 

escolha pelo Colégio. 

A proposta é omissa no que se refere à resolução de conflitos de competência, que é uma das 

principais atribuições da Eurojust nos termos do artigo 85.º, n.º 1, alínea c), do TFUE. 

A proposta nada refere sobre a sua relação com a Decisão-Quadro 2009/948/JAI do Conselho, 

que visa melhorar a cooperação judiciária para evitar que dois ou mais Estados-Membros da 

EU conduzam processos penais em simultâneo e paralelos relativos aos mesmos factos 

respeitantes à mesma pessoa. 

Estabelece esta Decisão que os Estados-Membro da UE podem trocar informações e consultar 

diretamente os processos penais. Se não houver acordo, a situação será encaminhada para a 

Eurojust, se for caso disso, desde que a matéria se integre na sua competência. 

Ora, a proposta relativa à Eurojust não altera nem revoga a aludida Decisão-Quadro, e a 

proposta da Comissão também nada refere sobre o recurso judicial das decisões da Eurojust 

sobre conflitos de jurisdição. 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Uma vez que a Procuradoria 

Europeia deve ser instituída a partir da 

Eurojust, o presente regulamento inclui as 

disposições necessárias para regular as 

relações entre a Eurojust e a Procuradoria 

Europeia. 

(4) Uma vez que a Procuradoria 

Europeia é instituída por via da 

cooperação reforçada, o regulamento que 

aplica uma cooperação reforçada para a 

instituição da Procuradoria Europeia é 

vinculativo na sua totalidade e 

diretamente aplicável apenas aos Estados-

Membros que participam nessa 

cooperação reforçada. Por conseguinte, 

no caso dos Estados-Membros que não 

participam na Procuradoria Europeia, a 

Eurojust continua a ser plenamente 

competente para as formas de 

criminalidade enumeradas no anexo 1 do 

presente regulamento. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) Devem igualmente ser tidas em 

consideração a avaliação da Decisão do 

Conselho 2002/187/JAI e as atividades 

desenvolvidas pela Eurojust (relatório 

final de 30 de junho de 2015). 
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Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) A missão da Eurojust de facilitar a 

cooperação entre as autoridades judiciais 

é desenvolvida no contexto de outros 

instrumentos jurídicos, tais como a 

Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 

Conselho 1-A, cujas disposições devem ser 

alinhadas pelas do presente regulamento.  

 ____________________ 

 1-A Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 

Conselho, de 30 de Novembro de 2009, 

relativa à prevenção e resolução de 

conflitos de exercício de competência em 

processo penal. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e os princípios 

reconhecidos, em especial, pela Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. 

(8) O presente regulamento respeita 

plenamente os direitos e as liberdades 

fundamentais e salvaguarda plenamente 

os princípios reconhecidos, em especial, 

pela Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Devem ser estabelecidas as 

competências da Eurojust relativamente às 

formas graves de criminalidade que lesem 

(9) Devem ser estabelecidas 

claramente as competências da Eurojust 

relativamente às formas graves de 
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dois ou mais Estados-Membros. Além 

disso, devem ser definidos os casos que 

não envolvam dois ou mais Estados-

Membros, mas que exijam uma ação penal 

em bases comuns. Nesses casos devem 

incluir-se investigações e ações penais que 

se prendam apenas com um Estado-

Membro e um Estado terceiro, bem como 

os casos que se prendam apenas com um 

Estado-Membro e a União. 

criminalidade que lesem dois ou mais 

Estados-Membros. Além disso, devem ser 

definidos os casos que não envolvam dois 

ou mais Estados-Membros, mas que exijam 

uma ação penal em bases comuns. Nesses 

casos devem incluir-se investigações e 

ações penais que se prendam apenas com 

um Estado-Membro e um Estado terceiro, 

bem como os casos que se prendam apenas 

com um Estado-Membro e a União. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) No exercício das suas funções 

operacionais em relação a processos penais 

concretos, a Eurojust deve atuar, a pedido 

das autoridades competentes dos Estados-

Membros ou por sua própria iniciativa 

através de um ou mais membros nacionais 

ou colegialmente. 

(10) No exercício das suas funções 

operacionais em relação a processos penais 

concretos, a Eurojust deve atuar, a pedido 

das autoridades competentes dos Estados-

Membros ou por sua própria iniciativa 

através de um ou mais membros nacionais 

ou colegialmente. Além disso, a pedido de 

uma autoridade competente de um 

Estado-Membro ou da Comissão, a 

Eurojust deve poder também prestar 

assistência em investigações que 

envolvam apenas um Estado-Membro, 

mas tenham repercussões a nível da 

União. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de assegurar que a Eurojust 

pode apoiar e coordenar devidamente as 

investigações transfronteiriças, é 

necessário que todos os membros nacionais 

tenham as mesmas competências 

operacionais, para cooperarem entre si e 

com as autoridades nacionais de uma 

(11) A fim de assegurar que a Eurojust 

pode apoiar e coordenar devidamente as 

investigações transfronteiriças, é 

necessário que todos os membros nacionais 

tenham as mesmas competências 

operacionais, para cooperarem entre si e 

com as autoridades nacionais de uma 
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forma mais eficaz. Aos membros nacionais 

devem ser conferidas competências que 

permitam à Eurojust cumprir 

adequadamente a sua missão. Estas 

competências devem incluir o acesso a 

informações pertinentes constantes de 

registos públicos nacionais, a emissão e 

execução de pedidos assistência e de 

reconhecimento mútuos, contactando e 

trocando informações diretamente com as 

autoridades competentes, participando em 

equipas de investigação conjuntas e, 

mediante acordo com as autoridades 

nacionais competentes ou em casos de 

urgência, ordenando medidas de inquérito 

e entregas controladas. 

forma mais coerente e eficaz. Aos 

membros nacionais devem ser conferidas 

competências que permitam à Eurojust 

cumprir adequadamente a sua missão. 

Estas competências devem incluir o acesso 

a informações pertinentes constantes de 

registos públicos nacionais, a emissão e 

execução de pedidos assistência e de 

reconhecimento mútuos, contactando e 

trocando informações diretamente com as 

autoridades competentes, participando em 

equipas de investigação conjuntas e, 

mediante acordo com as autoridades 

nacionais competentes ou em casos de 

urgência, ordenando medidas de inquérito 

e entregas controladas. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É necessário dotar a Eurojust de 

uma estrutura administrativa e de gestão 

que lhe permita desempenhar as suas 

funções de forma mais eficaz e que respeite 

os princípios aplicáveis às agências da 

União, mantendo ao mesmo tempo as 

características especiais da Eurojust e 

salvaguardando a sua independência no 

exercício das funções operacionais. Para o 

efeito, devem ser clarificadas as funções 

dos membros nacionais, do Colégio e do 

diretor administrativo e estabelecido um 

conselho executivo. 

(12) É necessário dotar a Eurojust de 

uma estrutura administrativa e de gestão 

que lhe permita desempenhar as suas 

funções de forma mais eficaz e que respeite 

plenamente os princípios aplicáveis às 

agências da União, assim como os direitos 

e as liberdades fundamentais, mantendo 

ao mesmo tempo as características 

especiais da Eurojust e salvaguardando a 

sua independência no exercício das funções 

operacionais. Para o efeito, devem ser 

clarificadas as funções dos membros 

nacionais, do Colégio e do diretor 

administrativo e estabelecido um conselho 

executivo. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) É necessário estabelecer uma 

coordenação permanente (CP) no âmbito 

da Eurojust, para permitir o seu 

funcionamento em permanência e a sua 

intervenção em casos urgentes. Os 

Estados-Membros devem assegurar que os 

representantes na CP podem atuar 24 horas 

por dia, sete dias por semana. 

(17) É necessário estabelecer uma 

coordenação permanente (CP) no âmbito 

da Eurojust, para assegurar a sua eficácia 

e permitir o seu funcionamento em 

permanência e a sua intervenção em casos 

urgentes. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os representantes na CP 

podem atuar 24 horas por dia, sete dias por 

semana. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Sempre que a Eurojust transfira 

dados pessoais para uma autoridade de um 

país terceiro, para uma organização 

internacional ou para a Interpol, por força 

de um acordo internacional celebrado nos 

termos do artigo 218.º do Tratado, as 

garantias adequadas apresentadas 

relativamente à proteção da privacidade e 

dos direitos e liberdades fundamentais das 

pessoas devem assegurar o cumprimento 

das disposições em matéria de proteção de 

dados do presente regulamento. 

(21) Sempre que a Eurojust transfira 

dados pessoais para uma autoridade de um 

país terceiro, para uma organização 

internacional ou para a Interpol, por força 

de um acordo internacional celebrado nos 

termos do artigo 218.º do Tratado, as 

garantias adequadas apresentadas 

relativamente à proteção da privacidade e 

dos direitos e liberdades fundamentais 

devem assegurar o pleno cumprimento das 

disposições em matéria de proteção de 

dados do presente regulamento. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Deve ser conferida à Eurojust a 

possibilidade de prorrogar os prazos de 

conservação de dados pessoais, sob 

condição de que respeite o princípio da 

limitação da finalidade aplicável ao 

tratamento de dados pessoais no contexto 

(23) Deve ser conferida à Eurojust a 

possibilidade de prorrogar os prazos de 

conservação de dados pessoais, sob 

condição de que respeite o princípio da 

limitação da finalidade aplicável ao 

tratamento de dados pessoais no contexto 
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de todas as suas atividades. As decisões 

respetivas devem ser tomadas após 

ponderação cuidadosa de todos os 

interesses em causa, incluindo os 

interesses dos titulares dos dados. Qualquer 

prorrogação de prazos para o tratamento de 

dados pessoais relativamente a uma ação 

penal que tenha prescrito em todos os 

Estados-Membros envolvidos deve ser 

decidida apenas se houver uma 

necessidade concreta de prestar assistência 

ao abrigo do presente regulamento. 

de todas as suas atividades. As decisões 

respetivas devem ser tomadas após 

ponderação cuidadosa e objetiva dos casos 

em questão, de todos os interesses em 

causa e, na mesma medida, dos interesses 

dos titulares dos dados. Qualquer 

prorrogação de prazos para o tratamento de 

dados pessoais relativamente a uma ação 

penal que tenha prescrito em todos os 

Estados-Membros envolvidos deve ser 

objeto de uma decisão formal e 

fundamentada e adotada apenas se houver 

uma necessidade concreta e claramente 

justificável de prestar assistência ao abrigo 

do presente regulamento. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) A Eurojust deve manter relações 

de cooperação com outros órgãos e 

agências da União Europeia, com a 

Procuradoria Europeia, com as autoridades 

competentes de países terceiros, bem como 

com organizações internacionais, na 

medida do necessário para o cumprimento 

das suas funções. 

(25) A Eurojust deve cooperar com 

outros órgãos e agências da União 

Europeia, com a Procuradoria Europeia, 

com as autoridades competentes de países 

terceiros, bem como com organizações 

internacionais, na medida do necessário 

para o cumprimento das suas funções. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 25-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (25-A) O Procurador Europeu deve ter o 

direito a participar em todas as reuniões 

da Eurojust sempre que sejam discutidas 

questões que o próprio considere 

relevantes para o funcionamento da 
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Procuradoria Europeia. 

Justificação 

É necessário um considerando que espelhe expressamente o vertido no artigo 12.º, n.º 3, e no 

artigo 16.º, n.º 7, da proposta. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Para reforçar a cooperação 

operacional entre a Eurojust e a Europol e, 

em particular, para estabelecer ligações 

entre os dados que se encontrem já na 

posse de qualquer destes organismos, a 

Eurojust deve permitir à Europol o acesso e 

a possibilidade de consultar os dados de 

que dispõe. 

(26) Para reforçar a cooperação 

operacional entre a Eurojust e a Europol e, 

em particular, para estabelecer ligações 

entre os dados que se encontrem já na 

posse de qualquer destes organismos, a 

Eurojust deve permitir à Europol o acesso, 

com base num sistema de respostas 

positivas/negativas, aos dados 

armazenados na Eurojust. A Eurojust e a 

Europol devem poder celebrar um 

convénio de ordem prática que assegure, 

de forma recíproca no âmbito dos 

respetivos mandatos, o acesso a todas as 

informações que tenham sido fornecidas 

para fins de controlo cruzado, em 

conformidade com as salvaguardas 

específicas e garantias de proteção de 

dados previstas no presente regulamento, 
e a possibilidade de as consultar. O acesso 

aos dados armazenados na Eurojust deve 

ser limitado, por meios técnicos, às 

informações abrangidas pelos mandatos 

destes organismos da União. 

Justificação 

O considerando 26 deste regulamento deve ser alinhado pelo considerando 28 do 

Regulamento (UE) 2016/794. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 
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Texto da Comissão Alteração 

(27) A Eurojust deve poder proceder ao 

intercâmbio de dados pessoais com outros 

órgãos da União, na medida do necessário 

para o cumprimento das suas funções. 

(27) A Eurojust deve poder proceder ao 

intercâmbio de dados pessoais com outros 

órgãos da União, na medida do necessário 

para o cumprimento das suas funções e no 

pleno respeito da proteção da privacidade 

e dos direitos e liberdades fundamentais. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) A fim de aumentar a transparência 

e o controlo democrático da Eurojust, é 

necessário prever mecanismos para a 

associação do Parlamento Europeu e dos 

parlamentos nacionais na avaliação das 

atividades da Eurojust. Tal não deve 

impedir a observância dos princípios de 

independência, no que diz respeito às 

medidas tomadas em processos 

operacionais específicos nem o 

cumprimento das obrigações de reserva e 

de confidencialidade.  

(31) A fim de aumentar a transparência 

e o controlo democrático da Eurojust, é 

necessário prever mecanismos para a 

associação do Parlamento Europeu na 

avaliação das atividades da Eurojust, 

nomeadamente no que se refere à 

transmissão do Relatório Anual da 

Eurojust. Deverão ser criados 

procedimentos semelhantes para os 

parlamentos nacionais. No entanto, estes 

mecanismos não devem impedir a 

observância dos princípios de 

independência, no que diz respeito às 

medidas tomadas em processos 

operacionais específicos nem o 

cumprimento das obrigações de reserva e 

de confidencialidade. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve apoiar e reforçar a 

coordenação e a cooperação entre os 

ministérios públicos nacionais no que se 

1. A Eurojust deve apoiar e reforçar a 

coordenação e a cooperação entre os 

ministérios públicos nacionais no que se 
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refere aos crimes graves que lesem dois ou 

mais Estados-Membros ou que exijam uma 

ação penal em bases comuns, assente nas 

operações realizadas e informações 

comunicadas pelas autoridades dos 

Estados-Membros e pela Europol. 

refere aos crimes graves que relevem da 

competência da Eurojust, em 

conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, e 

que lesem dois ou mais Estados-Membros 

ou que exijam uma ação penal em bases 

comuns, assente nas operações realizadas e 

informações comunicadas pelas 

autoridades dos Estados-Membros, pela 

Procuradoria Europeia e pela Europol. 

Ver alteração ao artigo 2.º, n.º 3. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Eurojust deve prosseguir as suas 

atribuições a pedido das autoridades 

competentes dos Estados-Membros ou por 

sua própria iniciativa. 

3. A Eurojust deve prosseguir as suas 

atribuições a pedido das autoridades 

competentes dos Estados-Membros ou da 

Procuradoria Europeia ou por sua própria 

iniciativa.  

Ver alteração ao artigo 2.º, n.º 1. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As competências da Eurojust 

abrangem as formas de criminalidade 

enumeradas no anexo 1. Não incluem, 

contudo, os crimes que relevam da 

competência da Procuradoria Europeia. 

1.  Até à data em que a Procuradoria 

Europeia assumir as funções de 

investigação e ação penal que lhe são 

conferidas nos termos do artigo [75.º] do 

Regulamento [que aplica uma cooperação 

reforçada para a instituição da 

Procuradoria Europeia], as competências 

da Eurojust abrangem as formas de 

criminalidade enumeradas no anexo 1. A 

partir da data em que a Procuradoria 

Europeia assumir as suas funções e 
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relativamente às formas de criminalidade 

em relação às quais esta última exerce as 

suas competências, a Eurojust deve 

apenas exercer as suas competências no 

âmbito do respetivo mandato, evitando 

qualquer sobreposição com a ação da 

Procuradoria Europeia. 

 Contudo, a Eurojust deve exercer as suas 

competências nos casos que envolvam 

Estados-Membros que não participam na 

cooperação reforçada para a instituição 

da Procuradoria Europeia, a pedido 

desses Estados-Membros ou a pedido da 

Procuradoria Europeia. Os aspetos 

práticos relativos ao exercício de 

competências nos termos do presente 

número devem ser regulados por um 

convénio de ordem prática, tal como 

previsto no artigo 38.º, n.º 2-A.  

 A referência a «crimes contra os 

interesses financeiros da União» no 

anexo 1 do presente regulamento deve ser 

interpretada em conformidade com o 

presente número. 

Ver alteração ao artigo 3.º, n.º 4. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Eurojust deve manter as suas 

competências nos seguintes casos: 

 a) Crimes previstos na Diretiva [(UE) 

2017/... relativa à luta contra a fraude 

lesiva dos interesses financeiros da União 

através do direito penal («Diretiva PIF»)], 

na medida em que a Procuradoria 

Europeia não seja competente ou não 

exerça a sua competência; 

 b) Processos relativos a infrações 

definidas na Diretiva PIF, a pedido de 

Estados-Membros que não participam na 
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Procuradoria Europeia; 

 c) Processos que envolvam tanto 

Estados-Membros que participam como 

Estados-Membros que não participam na 

Procuradoria Europeia, a pedido dos 

Estados-Membros que não participam na 

Procuradoria Europeia e da própria 

Procuradoria Europeia. 

Justificação 

Uma vez que a Eurojust terá uma competência residual para as infrações PIF, que resulta da 

cooperação reforçada relativamente à Procuradoria Europeia e do texto da proposta de 

regulamento, é essencial definir claramente a natureza da competência residual da Eurojust. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As competências da Eurojust 

abrangem as infrações penais conexas. 

Consideram-se infrações penais conexas as 

seguintes: 

2. As competências da Eurojust 

abrangem as infrações penais conexas com 

as infrações penais enumeradas no anexo 

1. Consideram-se infrações penais conexas 

as seguintes: 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A pedido da autoridade competente 

de um Estado-Membro ou da Comissão, a 

Eurojust pode prestar apoio a investigações 

e ações penais que lesem apenas esse 

Estado-Membro e a União. 

4. A pedido da autoridade competente 

de um Estado-Membro, da Procuradoria 

Europeia ou da Comissão, a Eurojust pode 

prestar apoio a investigações e ações 

penais que lesem apenas esse Estado-

Membro e a União. 

Ver alteração ao artigo 3.º, n.º 1. 
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Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Informar as autoridades 

competentes dos Estados-Membros das 

investigações e ações penais de que tenha 

conhecimento e que tenham repercussões a 

nível da União Europeia ou que possam 

lesar outros Estados-Membros que não os 

diretamente envolvidos; 

a) Informar as autoridades 

competentes dos Estados-Membros e a 

Procuradoria Europeia das investigações 

e ações penais de que tenha conhecimento 

e que tenham repercussões a nível da 

União Europeia ou que possam lesar outros 

Estados-Membros que não os diretamente 

envolvidos;  

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Prestar assistência às autoridades 

competentes dos Estados-Membros para 

assegurar a melhor coordenação possível 

das investigações e ações penais; 

b) Assegurar a melhor coordenação 

possível das investigações e ações penais 

conduzidas pelas autoridades competentes 

dos Estados-Membros; 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Prestar assistência no 

aperfeiçoamento da cooperação entre as 

autoridades competentes dos Estados-

Membros, em especial com base em 

análises da Europol; 

c) Aperfeiçoar a cooperação entre as 

autoridades competentes dos Estados-

Membros, em especial com base em 

análises da Europol; 

 



 

RR\1137466PT.docx 131/150 PE606.167v03-00 

 PT 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Prestar assistência à Procuradoria 

Europeia, nos termos do artigo 41.º. 

Justificação 

Dado que a Procuradoria Europeia foi criada a partir «da Eurojust» (ver artigo 86.º do 

TFUE), uma das principais atribuições da Eurojust é prestar-lhe assistência. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-B) Cooperar e, se necessário, realizar 

consultas com as agências e os 

organismos da União instituídos no 

espaço de liberdade, segurança e justiça 

ao abrigo do Título V do TFUE; 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-C) Apoiar os centros da União com 

competências especializadas 

desenvolvidos pela Europol e por outros 

organismos da União e, se for caso disso, 

participar nesses centros; 
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Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Quando dois ou mais Estados-

Membros não chegarem a acordo sobre 

quem deve proceder a uma investigação ou 

ação penal na sequência de um pedido 

apresentado ao abrigo do n.º 2, alínea b), a 

Eurojust deve emitir um parecer escrito 

sobre o processo. O parecer deve ser 

enviado imediatamente aos Estados-

Membros envolvidos. 

4. Quando dois ou mais Estados-

Membros não chegarem a acordo sobre 

quem deve proceder a uma investigação ou 

ação penal na sequência de um pedido 

apresentado ao abrigo do n.º 2, alínea b), a 

Eurojust deve tomar uma decisão sobre o 

processo. A decisão deve ser enviada 

imediatamente aos Estados-Membros 

envolvidos. 

(Ver alteração ao artigo 4.º, n.ºs 5 e 5-A) 

Justificação 

Uma vez que o artigo 85.º, n.º 1, alínea c), do TFUE estabelece claramente a competência da 

Eurojust para resolver conflitos de jurisdição, a Eurojust deve poder tomar decisões, e não 

emitir pareceres, e essas decisões devem ser vinculativas para os Estados-Membros. 

 

Alteração  30 

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 tomar uma decisão 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. A decisão deve ser 

enviada imediatamente aos Estados-
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Membros envolvidos. 

(Ver alteração ao artigo 4.º, n.ºs 4 e 5-A.) 

Justificação 

Uma vez que o artigo 85.º, n.º 1, alínea c), do TFUE estabelece claramente a competência da 

Eurojust para resolver conflitos de jurisdição, a Eurojust deve poder tomar decisões, e não 

emitir pareceres, e essas decisões devem ser vinculativas para os Estados-Membros. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, 

o Colégio deve concentrar-se em questões 

operacionais e em quaisquer outras 

questões que estejam diretamente ligadas 

a aspetos operacionais. O Colégio só deve 

intervir em assuntos administrativos na 

medida do necessário para assegurar o 

cumprimento das suas funções 

operacionais.  

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Contactar diretamente e trocar 

informações com as autoridades nacionais 

competentes do Estado-Membro; 

b) Contactar diretamente e trocar 

informações com as autoridades nacionais 

competentes do Estado-Membro ou com 

qualquer agência ou organismo 

competente da União; 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

a) Ordenar medidas de inquérito; a) Ordenar ou solicitar e executar 

medidas de inquérito, em conformidade 

com o disposto na Diretiva 2014/41/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A; 

 __________________ 

 1-A Diretiva 2014/41/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 

2014, relativa à decisão europeia de 

investigação em matéria penal (JO L 130 

de 1.5.2014, p. 1). 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Colégio é composto por: 1. O Colégio é composto por todos os 

membros nacionais. 

a)  Todos os membros nacionais, 

quando o Colégio exercer as suas funções 

operacionais nos termos do artigo 4.º; 

 

b)  Todos os membros nacionais e 

dois representantes da Comissão, quando 

o Colégio exercer as suas funções de 

gestão nos termos do artigo 14.º. 

 

Justificação 

Esta alteração destina-se a reduzir o risco de uma eventual ingerência da Comissão. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O Colégio pode convidar a 4. Sem prejuízo do disposto no artigo 
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participar nas suas reuniões, como 

observador, qualquer pessoa cuja opinião 

possa ter interesse. 

39.º, n.º 1, alínea c), o Colégio pode 

convidar a participar nas suas reuniões, 

como observador, qualquer pessoa cuja 

opinião possa ter interesse. 

Justificação 

Esta alteração visa preservar o contributo dos pontos de contacto da Rede Judiciária 

Europeia, a que se refere o artigo 39.º, n.º 1, alínea c), da proposta. 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 – alínea k) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

k) Elege o presidente e os vice-

presidentes nos termos do artigo 11.º; 

Suprimido 

(Ver alteração ao artigo 11.º) 

Justificação 

Para preservar a autonomia e a independência da Eurojust, nenhum representante da 

Comissão poderá participar da eleição do presidente e dos vice-presidentes. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Até [30 de novembro de cada ano] 

o Colégio adota um documento de 

programação que contenha a programação 

anual e plurianual, baseado num projeto 

apresentado pelo diretor administrativo, 

tomando em consideração o parecer da 

Comissão. O documento deve ser enviado 

ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão. O documento torna-se definitivo 

após a aprovação final do orçamento geral, 

sendo, se necessário, ajustado em 

1. Até [30 de novembro de cada ano] 

o Colégio adota um documento de 

programação que contenha a programação 

anual e plurianual, baseado num projeto 

apresentado pelo diretor administrativo, 

após ter solicitado o parecer da Comissão. 

O documento deve ser enviado ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão. O documento torna-se definitivo 

após a aprovação final do orçamento geral, 

sendo, se necessário, ajustado em 
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conformidade.  conformidade. 

Justificação 

Esta alteração destina-se a reduzir o risco de uma eventual ingerência da Comissão. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O programa de trabalho anual deve 

estabelecer objetivos pormenorizados e os 

resultados esperados, incluindo indicadores 

de desempenho. Deve igualmente conter 

uma descrição das ações a financiar e uma 

indicação dos recursos financeiros e 

humanos afetados a cada ação, em 

conformidade com os princípios do 

orçamento e da gestão com base em 

atividades. O programa de trabalho anual 

deve ser coerente com o programa de 

trabalho plurianual referido no n.º 4. Deve 

indicar claramente as tarefas que tenham 

sido acrescentadas, modificadas ou 

suprimidas em comparação com o 

exercício anterior. 

2. O programa de trabalho anual deve 

estabelecer objetivos pormenorizados e os 

resultados esperados, incluindo indicadores 

de desempenho. Deve igualmente conter 

uma descrição clara das ações a financiar e 

uma indicação dos recursos financeiros e 

humanos afetados a cada ação, em 

conformidade com os princípios do 

orçamento e da gestão com base em 

atividades. O programa de trabalho anual 

deve ser coerente com o programa de 

trabalho plurianual referido no n.º 4. Deve 

indicar claramente as tarefas que tenham 

sido acrescentadas, modificadas ou 

suprimidas em comparação com o 

exercício anterior. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O diretor administrativo só pode ser 

destituído por decisão do Colégio 

deliberando sob proposta da Comissão. 

7. O diretor administrativo só pode ser 

destituído por decisão do Colégio. 

Justificação 

Esta alteração destina-se a reduzir o risco de uma eventual ingerência da Comissão. 
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Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os representantes da coordenação 

permanente devem atuar sem demora em 

relação à execução do pedido no seu 

Estado-Membro. 

3. Os representantes da coordenação 

permanente devem atuar eficazmente e 

sem demora em relação à execução do 

pedido no seu Estado-Membro. 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Para efeitos dos n.ºs 3 a 6, as 

autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem trocar as 

informações neles referidas no prazo de 

14 dias. 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve comunicar às 

autoridades nacionais competentes 

informações sobre os resultados do 

tratamento de informações, incluindo a 

existência de ligações a processos já 

constantes do sistema de gestão de 

processos. Essas informações podem 

incluir dados pessoais. 

1. A Eurojust deve comunicar às 

autoridades nacionais competentes, sem 

demora injustificada, informações sobre 

os resultados do tratamento de 

informações, incluindo a existência de 

ligações a processos já constantes do 

sistema de gestão de processos. Essas 

informações podem incluir dados pessoais. 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. A Eurojust só pode tratar os dados 

pessoais enumerados no anexo 2, ponto 2, 

relativos a pessoas que, à luz do direito 

interno dos Estados-Membros em causa, 

sejam consideradas testemunhas ou vítimas 

no âmbito de uma investigação ou ação 

penal relativa a um ou mais tipos de crime 

ou às infrações a que se refere o artigo 3.º, 

ou a menores de 18 anos. O tratamento 

desses dados pessoais só pode efetuar-se se 

for estritamente necessário para o 

cumprimento da função da Eurojust 

expressamente enunciada, no quadro das 

suas competências e para o desempenho 

das suas funções operacionais. 

2. A Eurojust só pode tratar os dados 

pessoais enumerados no anexo 2, ponto 2, 

relativos a pessoas que, à luz do direito 

interno dos Estados-Membros em causa, 

sejam consideradas testemunhas ou vítimas 

no âmbito de uma investigação ou ação 

penal relativa a um ou mais tipos de crime 

ou às infrações a que se refere o artigo 3.º, 

ou a menores de 18 anos. O tratamento 

desses dados pessoais só pode efetuar-se se 

for estritamente necessário para o 

cumprimento da função da Eurojust 

expressamente enunciada, no quadro das 

suas competências e para o desempenho 

das suas funções operacionais. Devem ser 

plenamente respeitados a proteção da vida 

privada, assim como os direitos e 

liberdades fundamentais. 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os dados pessoais tratados pela 

Eurojust não podem ser conservados para 

além da primeira data aplicável de entre as 

seguintes: 

1. Os dados pessoais tratados pela 

Eurojust são conservados por esta apenas 

durante o tempo necessário e 

proporcional à finalidade a que se destina 

o seu tratamento. Os dados pessoais 

tratados pela Eurojust não podem ser 

conservados para além da primeira data 

aplicável de entre as seguintes: 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Caso uma queixa apresentada por 

um titular de dados, nos termos do artigo 

1. Qualquer titular de dados tem o 

direito de apresentar queixa à Autoridade 
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32.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 

45/2001, incida sobre uma decisão a que se 

refira o artigo 32.º ou 33.º, a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados deve 

consultar as instâncias nacionais de 

controlo ou o órgão jurisdicional 

competente no Estado-Membro de origem 

dos dados ou o Estado-Membro 

diretamente envolvido. A decisão da 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, que pode consistir na recusa de 

comunicação de qualquer informação, deve 

ser tomada em estreita coordenação com a 

autoridade nacional de controlo ou com o 

órgão jurisdicional competente. 

Europeia para a Proteção de Dados se 

considerar que o tratamento dos seus 

dados pessoais pela Eurojust não respeita 

as disposições do presente regulamento. 
Caso uma queixa apresentada por um 

titular de dados, nos termos do artigo 32.º, 

n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 45/2001, 

incida sobre uma decisão a que se refira o 

artigo 32.º ou 33.º, a Autoridade Europeia 

para a Proteção de Dados deve consultar as 

instâncias nacionais de controlo ou o órgão 

jurisdicional competente no Estado-

Membro de origem dos dados ou o Estado-

Membro diretamente envolvido. A decisão 

da Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, que pode consistir na recusa de 

comunicação de qualquer informação, deve 

ser tomada em estreita coordenação com a 

autoridade nacional de controlo ou com o 

órgão jurisdicional competente. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 

e 2, a Eurojust pode celebrar convénios de 

ordem prática com as entidades referidas 

no n.º 1. Tais convénios não devem 

constituir a base para permitir o 

intercâmbio de dados pessoais nem devem 

vincular a União ou os seus Estados-

Membros. 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) A autorização se puder presumir 

por o Estado-Membro não ter limitado 

expressamente a possibilidade de 

Suprimido 
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transferências subsequentes; ou 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 1 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Os pontos de contacto da Rede 

Judiciária Europeia podem ser convidados, 

caso a caso, para as reuniões da Eurojust.  

c) Os pontos de contacto da Rede 

Judiciária Europeia podem ser convidados, 

caso a caso, para as reuniões da Eurojust, 

sem direito de voto. 

Justificação 

Esta alteração visa clarificar o papel dos pontos de contacto da Rede Judiciária Europeia. 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Eurojust e a Europol podem 

celebrar um convénio de ordem prática 

que assegure, de forma recíproca e no 

âmbito dos respetivos mandatos, o acesso 

a todas as informações que tenham sido 

fornecidas para o desempenho das suas 

funções, e a possibilidade de as consultar, 

em conformidade com os artigos 2.º e 4.º 

do presente regulamento, sem prejuízo do 

direito de os Estados-Membros, 

organismos da União, países terceiros e 

organizações internacionais imporem 

restrições ao acesso e utilização desses 

dados e em conformidade com as 

garantias de proteção de dados previstas 

no presente regulamento.  

 



 

RR\1137466PT.docx 141/150 PE606.167v03-00 

 PT 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Eurojust deve tratar sem demora 

qualquer pedido de apoio emanado da 

Procuradoria Europeia e, se for caso disso, 

como se emanassem de uma autoridade 

nacional competente em matéria de 

cooperação judiciária. 

2. A Eurojust deve tratar sem demora 

qualquer pedido de apoio emanado da 

Procuradoria Europeia e como se 

emanassem de uma autoridade nacional 

competente em matéria de cooperação 

judiciária. 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Frontex contribui para o 

trabalho da Eurojust, nomeadamente 

transmitindo informações tratadas no 

âmbito do seu mandato e das suas funções 

nos termos do Regulamento (UE) 

2016/16241-A.  

 _____________ 

 Regulamento (UE) 2016/1624 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de setembro de 2016, relativo à Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira, que 

altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e 

revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 

do Parlamento Europeu e do Conselho, o 

Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 

Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 

Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1). 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 55-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 55.º-A 

 Pareceres sobre propostas de atos 

legislativos 

 A Comissão e os Estados-Membros 

interessados podem solicitar o parecer da 

Eurojust sobre todas as propostas de atos 

legislativos a que se refere o artigo 76.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. 

Justificação 

Esta alteração retoma a disposição que figura no artigo 32.º, n.º 3, da Decisão 2002/187/JAI 

do Conselho, conforme alteração de 2008, que, inexplicavelmente, não consta da presente 

proposta da Comissão. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Eurojust deve transmitir o seu 

relatório anual ao Parlamento Europeu, o 

qual pode formular observações e 

conclusões. 

1. A Eurojust deve transmitir o seu 

relatório anual ao Parlamento Europeu e 

aos parlamentos nacionais, que podem 
formular observações e conclusões. 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O presidente do Colégio deve 

comparecer perante o Parlamento 

Europeu, a pedido, a fim de debater 

questões relativas à Eurojust, em 

particular para apresentar os relatórios 

anuais, tendo em conta as obrigações de 

reserva e de confidencialidade. Os debates 

não devem referir-se, direta ou 

2. Antes de assumir funções, o 

recém-nomeado presidente do Colégio é 

convidado a fazer uma declaração perante 

a comissão ou as comissões competentes 

do Parlamento Europeu e a responder às 

perguntas dos seus membros. 
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indiretamente, a ações concretas 

relacionadas com processos operacionais 

específicos. 

 Durante o seu mandato, o presidente do 

Colégio deve comparecer perante o 

Parlamento Europeu, a pedido desta 

instituição, para debater questões 

relativas à Eurojust, em particular para 

apresentar os seus relatórios anuais, 

tendo em conta as obrigações de reserva e 

de confidencialidade. Os debates não 

devem referir-se, direta ou indiretamente, 

a ações concretas relacionadas com 

processos operacionais específicos. 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Além de outras obrigações de 

informação e consulta estabelecidas pelo 

presente regulamento, a Eurojust deve 

transmitir ao Parlamento Europeu para 

informação: 

3. Além de outras obrigações de 

informação e consulta estabelecidas pelo 

presente regulamento, a Eurojust deve 

transmitir ao Parlamento Europeu e aos 

parlamentos nacionais para informação: 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Eurojust deve transmitir o seu 

relatório anual aos parlamentos 

nacionais. Deve transmitir-lhes 

igualmente os documentos referidos no 

n.º 3. 

Suprimido 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 59 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. A obrigação de confidencialidade 

aplica-se a todas as informações recebidas 

pela Eurojust, salvo se tiverem já sido 

tornadas públicas ou forem acessíveis ao 

público. 

4. A obrigação de confidencialidade 

aplica-se a todas as informações recebidas 

ou transmitidas pela Eurojust, salvo se 

tiverem já sido tornadas públicas ou forem 

acessíveis ao público. 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 67 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Revogação  Revogações e alterações 

(Ver alteração ao artigo 67.º, n.ºs 3-A e 3-B) 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 67 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto em vigor Alteração 

 2-A. No artigo 10.º da Decisão-Quadro 

2009/948/JAI, o n.º 3 passa a ter a 

seguinte redação: 

«3. As autoridades competentes 

envolvidas nas consultas diretas 

respondem, sempre que possível e dentro 

dos limites do razoável, aos pedidos de 

informação emanados de outras 

autoridades competentes envolvidas nessas 

consultas. Contudo, uma autoridade 

competente a quem outra autoridade 

competente solicite informações 

específicas suscetíveis de lesar interesses 

nacionais essenciais em matéria de 

segurança ou de pôr em perigo a 

segurança das pessoas não é obrigada a 

fornecer tais informações.» 

«3. No decurso das consultas diretas, 

as autoridades competentes envolvidas 

respondem aos pedidos de informação 

provenientes de outras autoridades 

competentes também envolvidas nas 

consultas.» 
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(Ver alteração ao título do artigo 67.º) 

Justificação 

Esta alteração à Decisão-Quadro 2009/948/JAI do Conselho, de 30 de novembro de 2009, 

relativa à prevenção e resolução de conflitos de exercício de competência em processo penal, 

complementa as alterações aos artigos 21.º e 23.º da proposta em apreço e visa eliminar as 

exceções que possam prejudicar a troca de informações úteis. 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 67 – n.º 2-B (novo) 

 

 

Texto em vigor Alteração 

 2-B. No artigo 12.º da Decisão-Quadro 

2009/948/JAI, o n.º 2 passa a ter a 

seguinte redação: 

«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. Nos casos em que não tenha sido 

possível chegar a acordo, em 

conformidade com o artigo 10.º, o caso é 

submetido à Eurojust pelos 

Estados-Membros em causa, através dos 

respetivos membros nacionais, caso a 

Eurojust tenha competência para o efeito 

nos termos do artigo 3.º do Regulamento 

Eurojust.» 

(Ver alteração ao artigo 67.º) 

Justificação 

Esta alteração à Decisão-Quadro 2009/948/JAI do Conselho, de 30 de novembro de 2009, 

relativa à prevenção e resolução de conflitos de exercício de competência em processo penal 

complementa as alterações ao artigo 4.º, n.ºs 4 e 5, da proposta em apreço e visa o recurso 

obrigatório à Eurojust em caso de conflitos de jurisdição, em conformidade com o artigo 

85.º, n.º 1, alínea c), do TFUE, e uma maior coerência com o papel dos membros nacionais. 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – parágrafo 1 – travessão 11 
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Texto da Comissão Alteração 

– Roubo organizado; – Furto ou roubo organizado; 
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PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER 
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PARECER 
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