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13.1.2021 A9-0248/2

Alteração 2
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta que o MDE deve ser 
reforçado e melhorado, a fim de reforçar a 
sua eficácia, a sua prontidão e o respeito 
pelas decisões dos juízes nacionais, no 
respeito da proporcionalidade, uma vez 
que um dos objetivos de uma União mais 
forte exige a plena confiança dos 
Estados-Membros nos sistemas judiciais e 
penitenciários uns dos outros, sendo este 
mecanismo imprescindível para que tal 
aconteça; recorda que o enfraquecimento 
do reconhecimento mútuo no domínio 
penal só pode levar ao seu 
enfraquecimento noutras áreas, o que seria 
prejudicial para lidar eficazmente com as 
políticas comuns, como o mercado interno;

5. Salienta que o MDE poderá ser 
reforçado e melhorado, a fim de reforçar a 
sua eficácia, a sua prontidão e o respeito 
pelas decisões dos juízes nacionais, no 
respeito da proporcionalidade; recorda, no 
entanto, que o MDE não pode ser 
avaliado isoladamente e considera que 
uma União mais forte exige que os 
Estados-Membros apliquem o princípio 
do reconhecimento mútuo de forma a não 
desviar as responsabilidades dos 
Estados-Membros em matéria de proteção 
dos direitos fundamentais dos indivíduos e 
de defesa do Estado de direito, obtendo 
assim uma maior confiança nos sistemas 
judiciais e penitenciários uns dos outros, 
sendo este mecanismo imprescindível para 
que tal aconteça; recorda que o 
enfraquecimento do reconhecimento mútuo 
no domínio penal pode levar ao seu 
enfraquecimento noutras áreas, o que seria 
prejudicial para lidar eficazmente com as 
políticas comuns, como o mercado interno; 
recorda ainda que o objetivo das 
garantias processuais penais mínimas 
estabelecidas nas diretivas relativas aos 
direitos processuais consiste em garantir 
um julgamento imparcial; salienta que o 
direito a um julgamento imparcial é de 
importância capital enquanto garantia de 
que os direitos fundamentais das pessoas 
e o Estado de direito são salvaguardados; 
considera que o respeito pelos direitos 
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processuais deve ser uma condição prévia 
para a execução de qualquer MDE e 
recorda que é necessário reforçar as 
garantias para evitar a utilização abusiva 
dos MDE;
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13.1.2021 A9-0248/3

Alteração 3
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Sublinha que o MDE não deve ser 
utilizado de forma abusiva para infrações 
de menor gravidade, em que não existem 
motivos para a prisão preventiva; recorda 
que a utilização do MDE deve limitar-se às 
infrações graves, em que é estritamente 
necessário e proporcionado;  insta à 
utilização de instrumentos jurídicos menos 
intrusivos, sempre que possível, antes da 
emissão de um MDE, como a DEI;  
salienta que as autoridades de emissão 
devem efetuar controlos de 
proporcionalidade tendo em conta i) a 
gravidade da infração, ii) a sanção provável 
imposta se a pessoa for considerada 
culpada da alegada infração, iii) a 
probabilidade de detenção da pessoa no 
Estado Membro de emissão após a entrega, 
iv) o impacto nos direitos da pessoa 
procurada e nos da sua família e v) os 
interesses das vítimas da infração;  apela 
aos Estados Membros e às respetivas 
autoridades judiciárias para que, assim que 
um MDE for emitido, assegurem o 
tratamento dos processos de execução de 
MDE sem atrasos injustificados, a fim de 
reduzir ao mínimo a prisão preventiva; 

7. Sublinha que o MDE não deve ser 
utilizado para infrações de menor 
gravidade ou para fins que não exijam 
necessariamente a detenção de pessoas, 
como o interrogatório inicial de suspeitos 
e o interrogatório anterior ao julgamento; 
recorda que a utilização do MDE deve 
limitar-se às infrações graves, em que é 
estritamente necessário e proporcionado; 
insta à utilização de instrumentos jurídicos 
menos intrusivos, sempre que possível, 
antes da emissão de um MDE, como a 
DEI; salienta que as autoridades de 
emissão devem efetuar controlos de 
proporcionalidade que envolvam o direito 
de impugnar a emissão do MDE antes de 
ser ordenada a detenção, de modo a 
prevenir a violação de direitos 
fundamentais até à interposição de um 
recurso ex post, e que têm em conta i) a 
gravidade da infração, ii) a sanção provável 
imposta se a pessoa for considerada 
culpada da alegada infração, iii) a 
probabilidade de detenção da pessoa no 
Estado-Membro de emissão após a entrega, 
iv) o impacto nos direitos da pessoa 
procurada e nos da sua família e v) os 
interesses das vítimas da infração; apela 
aos Estados Membros e às respetivas 
autoridades judiciárias para que, assim que 
um MDE for emitido, assegurem o 
tratamento dos processos de execução de 



AM\1222215PT.docx PE662.824v01-00

PT Unida na diversidade PT

MDE sem atrasos injustificados, a fim de 
reduzir ao mínimo a prisão preventiva; 
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13.1.2021 A9-0248/4

Alteração 4
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta que, segundo o TJUE, a 
recusa de execução de um MDE constitui 
uma exceção ao reconhecimento mútuo e 
deve ser objeto de interpretação estrita35 , 
ou seja, aplicação de um dos motivos de 
não reconhecimento (artigos 3.º e 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/548/JAI) ou de uma 
das garantias (artigo 5.º da mesma 
decisão), ou em conformidade com a 
jurisprudência do TJUE;

8. Salienta que, segundo o TJUE, a 
recusa de execução de um MDE constitui 
uma exceção ao reconhecimento mútuo e 
deve ser objeto de interpretação estrita35 
em caso de aplicação de um dos motivos 
de não reconhecimento (artigos 3.º e 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/548/JAI) ou de uma 
das garantias (artigo 5.º da mesma 
decisão), bem como da obrigação do 
respeito pelos direitos fundamentais 
(artigo 1.º, n.º 3, da mesma), ou em 
conformidade com a jurisprudência do 
TJUE; observa que a autoridade judiciária 
de execução tem o poder de se abster de 
executar um MDE quando a entrega 
possa resultar na sujeição da pessoa 
procurada a um tratamento desumano ou 
degradante (artigo 4.º da Carta )1-A ou 
quando exista um risco real de violação 
do direito fundamental a um tribunal 
independente e, por conseguinte, do 
direito a um julgamento justo (artigo 47.º, 
n.º 2, da Carta ) 1-B;

___________ ___________
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35 V., por exemplo, TJUE, C 216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

35 V., por exemplo, TJUE, C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
1-A TJUE, C-216/18 PPU, Ministro da 
Justiça e da Igualdade.
1-B TJUE, C-404/15 e C-659/15 PPU, 
Aranyosi and Căldăraru.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Alteração 5
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Considera que é necessário adotar 
medidas horizontais suplementares para 
reforçar o princípio da cooperação leal 
(artigo 4.º, n.º 3, do TUE) e aumentar a 
confiança mútua nos sistemas nacionais de 
justiça penal, conduzindo assim a uma 
cooperação judiciária mais eficiente; 
salienta que um controlo da dupla 
incriminação restringe o reconhecimento 
mútuo e, segundo o TJUE, deve ser objeto 
de uma interpretação restritiva; salienta, no 
entanto, as preocupações que continuam a 
existir com a falta de uma definição cabal 
das infrações penais às quais a regra da 
dupla incriminação já não se aplica; 
observa que, idealmente, o reconhecimento 
mútuo deve funcionar automaticamente37, 
sem uma reavaliação dos fundamentos 
substantivos da acusação e que as 
decisões não devem ser recusadas, a 
menos que existam motivos para invocar 
um dos fundamentos de recusa 
enumerados exaustivamente na Decisão 
Quadro relativa ao MDE ou se verifiquem 
outras circunstâncias, que o TJUE 
reconhece, que justifiquem uma limitação 
dos princípios do reconhecimento mútuo e 
da confiança mútua entre os Estados 
Membros;

11. Considera que é necessário adotar 
medidas horizontais suplementares para 
reforçar o princípio da cooperação leal 
(artigo 4.º, n.º 3, do TUE) e aumentar a 
confiança mútua nos sistemas nacionais de 
justiça penal, conduzindo assim a uma 
cooperação judiciária mais eficiente; 
salienta que um controlo da dupla 
incriminação, apesar de necessário para 
garantir que os direitos fundamentais das 
pessoas são plenamente respeitados, é 
considerada uma limitação do 
reconhecimento mútuo e, segundo o TJUE, 
deve ser objeto de uma interpretação 
restritiva; salienta, no entanto, as 
preocupações que continuam a existir com 
a falta de uma definição cabal das infrações 
penais às quais a regra da dupla 
incriminação já não se aplica; observa, no 
entanto, que o reconhecimento mútuo não 
deve funcionar automaticamente37, dadas 
as crescentes deficiências em matéria de 
Estado de direito em alguns 
Estados-Membros, mas exige uma 
avaliação de cada caso pela autoridade de 
execução; recorda ainda que é necessário 
um controlo da dupla incriminação, dada 
a ausência de disposições de direito penal 
material plenamente harmonizadas, bem 
como a ausência de normas processuais 
mínimas;
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____________ ___________
37 V., por exemplo, a Comunicação da 
Comissão, de 26 de julho de 2000, sobre o 
reconhecimento mútuo de decisões finais 
em matéria penal (COM(2000)0495).

37 V., por exemplo, a Comunicação da 
Comissão, de 26 de julho de 2000, sobre o 
reconhecimento mútuo de decisões finais 
em matéria penal (COM(2000)0495).
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13.1.2021 A9-0248/6

Alteração 6
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Salienta a importância de avaliar a 
inclusão de infrações ou categorias de 
infrações adicionais, tais como crimes 
ambientais (por exemplo, infrações 
relativas à poluição por navios), certas 
formas de evasão fiscal, crimes de ódio, 
abuso sexual, violência baseada no género, 
infrações cometidas através de meios 
digitais, como a usurpação de identidade, 
infrações que envolvem o uso de violência 
ou uma ameaça grave contra a ordem 
pública dos Estados Membros e crimes 
contra a integridade constitucional dos 
Estados Membros cometidos com uso de 
violência, crimes de genocídio, crimes 
contra a humanidade e crimes de guerra, 
no quadro de um compromisso reforçado 
dos Estados Membros sobre a cooperação 
judiciária, o Estado de direito e os direitos 
fundamentais; salienta que uma 
cooperação judiciária mais estreita em 
relação a este tipo de infrações ajudaria a 
União a alcançar os seus objetivos 
prioritários, reforçando simultaneamente 
a noção do respeito da democracia e do 
Estado de direito na União;

14. Salienta que a dimensão 
transfronteiriça de um número crescente 
de crimes, tais como crimes ambientais 
específicos (por exemplo, infrações 
relativas à poluição por navios), certas 
formas de evasão fiscal, abuso sexual, 
violência baseada no género, infrações 
cometidas através de meios digitais, como 
a usurpação de identidade, crimes de 
genocídio, crimes contra a humanidade e 
crimes de guerra, torna ainda mais crucial 
o respeito pelo Estado de direito e pelos 
direitos fundamentais por parte dos 
Estados-Membros, em particular no que 
diz respeito à independência do poder 
judicial e ao direito a um tribunal 
imparcial; recorda que, tendo em conta as 
crescentes deficiências em matéria de 
Estado de direito em alguns 
Estados-Membros e a ausência de um 
direito penal substancial plenamente 
harmonizado, bem como de normas 
processuais mínimas, o alargamento da 
lista de infrações que não exigem um 
controlo da dupla criminalização poderia 
pôr em risco os direitos fundamentais das 
pessoas;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Alteração 7
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 34-A. Considera necessário estabelecer 
uma gestão eficaz e a longo prazo do 
sistema penitenciário pela redução do 
número de reclusos, recorrendo com 
maior frequência a penas não privativas 
da liberdade, como o serviço comunitário, 
a imposição de sanções financeiras ou a 
vigilância eletrónica; salienta que o 
recurso a medidas alternativas à detenção 
deve ser ponderado ao longo de toda a 
cadeia da justiça penal; insta a Comissão 
a intensificar os esforços neste sentido e a 
criar, a nível da UE, um mecanismo de 
controlo das condições de prisão e 
detenção;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Alteração 8
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Insta a Comissão a analisar a 
viabilidade de instrumentos 
complementares em matéria de direitos 
processuais, como aqueles sobre a 
admissibilidade das provas e as condições 
de detenção em prisão preventiva, 
nomeadamente com base nas normas do 
Conselho da Europa, incluindo os prazos 
máximos de prisão preventiva; afirma que 
a Comissão deve procurar assegurar os 
mais elevados padrões, no respeito dos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade; solicita à Comissão que 
reforce os instrumentos de informação 
prestada às autoridades nacionais de 
execução sobre as condições de detenção 
em prisão preventiva e prisão em cada 
Estado-Membro; 

37. Insta a Comissão a analisar a 
viabilidade de instrumentos 
complementares em matéria de direitos 
processuais, como aqueles sobre a 
admissibilidade das provas e as condições 
de detenção em prisão preventiva, 
nomeadamente com base nas normas do 
Conselho da Europa, incluindo os prazos 
máximos de prisão preventiva; afirma que 
a Comissão deve procurar assegurar os 
mais elevados padrões, no respeito dos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade; considera que a 
ausência de normas mínimas em matéria 
de condições de detenção e prisão 
preventiva a nível da UE, bem como a não 
limitação do recurso à prisão preventiva 
enquanto medida de último recurso e a 
não consideração de alternativas, a par da 
falta de uma avaliação adequada do nível 
de preparação do processo para 
julgamento, podem conduzir a períodos 
injustificados e excessivos de prisão 
preventiva de suspeitos e arguidos; 
recorda que esta situação foi ainda mais 
exacerbada pela pandemia de Covid-19; 
solicita à Comissão que alcance normas 
mínimas a nível da UE, mormente em 
matéria de garantias processuais penais e 
de condições de prisão e detenção, e que 
reforce os instrumentos de informação 
prestada às autoridades nacionais de 
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execução sobre as condições de detenção 
em prisão preventiva e prisão em cada 
Estado-Membro; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Alteração 9
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 37-A. Sublinha que não existe um 
mecanismo que garanta um 
acompanhamento adequado das garantias 
dadas pelas autoridades judiciárias de 
emissão após a entrega; solicita à 
Comissão que explore a adoção de 
eventuais medidas neste sentido;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Alteração 10
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Regista as normas do TEDH, bem 
como os requisitos previstos na Diretiva 
2013/48/UE relativa ao direito de acesso a 
um advogado e na Diretiva 2010/64/UE 
relativa ao direito de interpretação e 
tradução; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurar que o direito 
de acesso a um advogado e a apoio 
judiciário, tanto no Estado-Membro de 
emissão como no de execução, seja 
garantido tanto na lei como na prática; 

42. Regista as normas do TEDH, bem 
como os requisitos previstos na Diretiva 
2013/48/UE relativa ao direito de acesso a 
um advogado e na Diretiva 2010/64/UE 
relativa ao direito de interpretação e 
tradução; recorda que dispor de tempo 
suficiente para preparar um processo e ter 
acesso total e rápido às peças processuais 
melhoraria a qualidade da representação; 
salienta que, dada a natureza 
transfronteiriça dos processos MDE, que 
frequentemente envolvem arguidos que 
não falam a língua do Estado-Membro de 
execução, garantir o acesso a serviços de 
interpretação na fase inicial do processo 
e, em particular, facilitar a comunicação 
com os advogados, constitui uma garantia 
essencial de um processo equitativo e um 
requisito nos termos da 
Diretiva 2010/64/UE; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a assegurar que o 
direito de acesso a um advogado e a apoio 
judiciário, tanto no Estado-Membro de 
emissão como no de execução, seja 
garantido tanto na lei como na prática; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/11

Alteração 11
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandado de detenção europeu e processos de entrega entre os Estados-Membros
(2019/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Afirma que o MDE é eficaz; 
considera, no entanto, que as principais 
dificuldades em relação ao MDE dizem 
respeito à sua coerência e eficácia, onde 
há margem para melhorias, ainda que 
tenham sido levantadas algumas dúvidas 
quanto à conformidade com os valores da 
UE e os direitos fundamentais; 

43. Afirma que o MDE é eficaz; 
considera, no entanto, que as principais 
dificuldades em relação ao MDE dizem 
respeito à conformidade com os valores  da 
UE e direitos fundamentais; salienta, no 
entanto, que existem igualmente 
dificuldades no que se refere à coerência 
e eficiência; 

Or. en


