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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 relativo à 
digitalização da cooperação judiciária e do acesso à justiça em matéria civil, comercial e 
penal com incidência transfronteiriça, e que altera determinados atos no domínio da 
cooperação judiciária
(COM(2021)0759 – C9-0451/2021 – 2021/0394(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2021)0759),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 81.º, n.º 2, alíneas e) e f), e o artigo 82.º, 
n.º 1, alínea d) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C9-0451/2021),

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

 Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 19 de maio de 
20221,

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

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, nos termos do 
artigo 58.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A9-0062/2023),

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 a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

1 JO C 323 de 26.8.2022, p. 77.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na sua Comunicação de 2 de 
dezembro de 2020 sobre a digitalização da 
justiça na UE29, a Comissão identificou a 
necessidade de modernizar o quadro 
legislativo dos processos transfronteiriços 
da União em matéria civil, comercial e 
penal, em consonância com o princípio 
«digital por defeito», assegurando, 
simultaneamente, todas as garantias 
necessárias para evitar a exclusão social.

(1) Na sua Comunicação de 2 de 
dezembro de 2020 sobre a digitalização da 
justiça na UE29, a Comissão identificou a 
necessidade de modernizar o quadro 
legislativo dos processos transfronteiriços 
da União em matéria civil, comercial e 
penal, em consonância com o princípio 
«digital por defeito», assegurando, 
simultaneamente, todas as garantias 
necessárias para evitar a exclusão social, e 
salvaguardando a confiança mútua, a 
interoperabilidade e a segurança.

__________________ __________________
29 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Digitalização da 
justiça na União Europeia — Uma 
panóplia de oportunidades, COM(2020) 
710 final.

29 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Digitalização da 
justiça na União Europeia — Uma 
panóplia de oportunidades, COM(2020) 
710 final.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Facilitar o acesso das pessoas 
singulares e coletivas à justiça e a 
cooperação judiciária entre os Estados-
Membros constituem alguns dos principais 
objetivos do espaço de liberdade, 
segurança e justiça consagrados na parte 
III, título V, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

(2) Facilitar o acesso das pessoas 
singulares e coletivas à justiça e a 
cooperação judiciária entre os Estados-
Membros constituem alguns dos principais 
objetivos do espaço de liberdade, 
segurança e justiça consagrados na parte 
III, título V, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. A fim 
de alcançar um espaço de liberdade, 
segurança e justiça plenamente funcional, 
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é importante que todos os Estados-
Membros procurem reduzir as 
disparidades existentes no que toca à 
digitalização, deem resposta à 
fragmentação dos sistemas de justiça 
nacionais e tirem partido das 
oportunidades proporcionadas pelos 
mecanismos de financiamento pertinentes 
da União.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de reforçar a cooperação 
judiciária e o acesso à justiça, há que 
completar os atos jurídicos da União que 
prevejam a comunicação entre as 
autoridades competentes, incluindo as 
agências e os organismos da União, e entre 
as autoridades competentes e as pessoas 
singulares e coletivas com condições para a 
realização dessa comunicação por meios 
digitais.

(3) A fim de reforçar a cooperação 
judiciária e o acesso à justiça, há que 
completar os atos jurídicos da União que 
prevejam a comunicação entre as 
autoridades competentes, incluindo as 
agências e os organismos da União, e entre 
as autoridades competentes e as pessoas 
singulares e coletivas estipulando as 
condições para a realização dessa 
comunicação por meios digitais.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O presente regulamento procura 
melhorar a eficácia e a rapidez dos 
processos judiciais e facilitar o acesso à 
justiça mediante a digitalização dos canais 
de comunicação existentes, o que deverá 
conduzir a economias de custos e de 
tempo, à redução dos encargos 
administrativos e a uma maior resiliência 
em circunstâncias de força maior para 
todas as autoridades que participam na 
cooperação judiciária transfronteiriça. A 

(4) O presente regulamento procura 
melhorar a eficiência e a eficácia dos 
processos judiciais e facilitar o acesso à 
justiça mediante a digitalização dos canais 
de comunicação existentes, o que deverá 
conduzir a economias de custos e de 
tempo, à redução dos encargos 
administrativos e a uma maior resiliência 
em circunstâncias de força maior para 
todas as autoridades que participam na 
cooperação judiciária transfronteiriça. A 
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utilização de canais de comunicação 
digitais entre as autoridades competentes 
deve conduzir a uma redução dos atrasos 
no tratamento dos processos, o que deverá 
beneficiar as pessoas singulares e coletivas. 
Este aspeto é também particularmente 
importante no domínio dos processos 
penais transfronteiriços no contexto do 
combate contra a criminalidade por parte 
da União. A este respeito, o elevado nível 
de segurança que os canais de 
comunicação digitais podem proporcionar 
constitui um avanço, inclusivamente no 
que diz respeito à salvaguarda dos direitos 
das pessoas em causa e à proteção da sua 
privacidade e dos seus dados pessoais.

utilização de canais de comunicação 
digitais entre as autoridades competentes 
deve conduzir a uma redução dos atrasos 
no tratamento dos processos, tanto a curto 
como a longo prazo, o que deverá 
beneficiar as pessoas singulares, as pessoas 
coletivas e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, reforçando a 
confiança nos sistemas de justiça. A 
digitalização dos canais de comunicação 
teria vantagens também no domínio dos 
processos penais transfronteiriços na 
União. A este respeito, o elevado nível de 
segurança que os canais de comunicação 
digitais podem proporcionar constitui um 
avanço, inclusivamente no que diz respeito 
à salvaguarda dos direitos das pessoas em 
causa, nomeadamente o direito ao respeito 
pela vida privada e familiar e o direito à 
proteção dos seus dados pessoais.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os direitos e as liberdades 
fundamentais de todas as pessoas afetadas 
pelo intercâmbio eletrónico de dados ao 
abrigo do presente regulamento, em 
particular o direito a um acesso efetivo à 
justiça, o direito a um processo equitativo, 
o princípio da não discriminação, o 
direito ao respeito pela vida privada e 
familiar e o direito à proteção dos dados 
pessoais, devem ser plenamente 
respeitados em conformidade com o 
direito da União. Do mesmo modo, em 
conformidade com o direito da União, 
devem ser plenamente respeitados todos 
os direitos processuais, em especial os que 
são indispensáveis à proteção de direitos 
fundamentais.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O mero acesso às autoridades 
judiciais não constitui automaticamente 
um acesso efetivo à justiça. A transição 
digital é uma etapa fundamental para 
melhorar não só o acesso à justiça, mas 
também a eficiência, qualidade e 
transparência dos sistemas de justiça.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É importante desenvolver os canais 
adequados para assegurar a possibilidade 
de cooperação dos sistemas judiciários de 
forma digital. Por conseguinte, é 
fundamental estabelecer, ao nível da 
União, um instrumento no domínio das 
tecnologias da informação que permita um 
intercâmbio eletrónico transfronteiriço 
rápido, direto, interoperável, fiável e 
seguro de dados relacionados com os 
processos entre as autoridades 
competentes.

(5) É importante desenvolver os canais 
e as ferramentas adequados para assegurar 
a possibilidade de cooperação dos sistemas 
judiciários de forma digital. Por 
conseguinte, é fundamental estabelecer, ao 
nível da União, um instrumento 
harmonizado no domínio das tecnologias 
da informação que permita um intercâmbio 
eletrónico transfronteiriço rápido, direto, 
interoperável, fiável, acessível, seguro e 
eficiente de dados relacionados com os 
processos entre as autoridades 
competentes. A Comissão Europeia e os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os profissionais forenses participam na 
definição dos processos digitais que lhes 
digam respeito.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) No exercício das responsabilidades 
que lhes incumbem por força do presente 
regulamento, todas as entidades devem 
respeitar o princípio da independência do 
poder judicial, tendo em conta o princípio 
da separação de poderes e os demais 
princípios do Estado de direito.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Já foram desenvolvidos 
instrumentos para o intercâmbio digital de 
dados relacionados com processos que não 
implicam a substituição nem alterações 
dispendiosas dos sistemas informáticos já 
estabelecidos nos Estados-Membros. O 
sistema e-CODEX («e-Justice 
Communication via On-line Data 
Exchange») é o principal instrumento deste 
tipo desenvolvido até à data.

(6) Já foram desenvolvidos 
instrumentos para o intercâmbio digital de 
dados relacionados com processos que não 
implicam a substituição nem alterações 
dispendiosas dos sistemas informáticos já 
estabelecidos nos Estados-Membros. O 
sistema e-CODEX («e-Justice 
Communication via On-line Data 
Exchange») é o principal instrumento deste 
tipo desenvolvido até à data para 
assegurar a sustentabilidade do 
intercâmbio eletrónico transfronteiriço de 
dados relacionados com processos entre 
as autoridades competentes.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A digitalização dos processos deve 
assegurar um acesso universal à justiça, 
incluindo por parte das pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Nesse 
sentido, a Diretiva (UE) 2019/882 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A 
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não se aplica às comunicações eletrónicas 
entre autoridades competentes no domínio 
da cooperação judiciária. No entanto, 
atendendo a que se presume que os 
produtos e serviços que cumprem os 
requisitos de acessibilidade dispostos na 
Diretiva (UE) 2019/822 cumprem também 
as obrigações em matéria de 
acessibilidade estabelecidas noutros atos 
legislativos da União, a Comissão e os 
Estados-Membros devem procurar aplicar 
ao sistema informático descentralizado 
requisitos de acessibilidade comparáveis 
aos estabelecidos na Diretiva (UE) 
2019/882.
__________________
1-A Diretiva (UE) 2019/882 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 
2019, relativa aos requisitos de 
acessibilidade dos produtos e serviços (JO 
L 151 de 7.6.2019, p. 70).

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de assegurar que os 
instrumentos de comunicação eletrónica 
tenham um impacto positivo no acesso à 
justiça, os Estados-Membros devem 
atribuir recursos suficientes para a 
melhoria das competências digitais e da 
literacia dos cidadãos e devem prestar 
especial atenção à necessidade de garantir 
que a falta de competências digitais não 
se torna um entrave à utilização do 
sistema informático descentralizado. Os 
Estados-Membros devem providenciar 
formação para todos os profissionais 
forenses, incluindo magistrados, juízes, 
advogados e pessoal administrativo, a fim 
de assegurar a utilização eficaz do sistema 
informático descentralizado. Essa 
formação deve ter como objetivo melhorar 
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o funcionamento dos sistemas de justiça 
em toda a União, bem como a defesa dos 
direitos e valores fundamentais, 
nomeadamente permitindo aos 
profissionais forenses enfrentar com 
eficiência quaisquer desafios que possam 
surgir durante os processos devido à sua 
natureza virtual, como as audições 
realizadas por meio de videoconferência 
ou por outras tecnologias de comunicação 
à distância. Os Estados-Membros devem 
ser apoiados e incentivados pela Comissão 
a solicitar subvenções para atividades de 
formação ao abrigo dos programas 
financeiros pertinentes da União.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Os Estados-Membros devem 
assegurar a prestação de serviços de 
assistência técnica acessíveis e gratuitos 
às pessoas singulares ou coletivas e aos 
seus representantes legais ou autorizados 
que os solicitem para utilizar os portais 
informáticos nacionais, se disponíveis.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento deve 
abranger a digitalização das comunicações 
escritas nos processos com incidência 
transfronteiriça abrangidos pelo âmbito de 
aplicação dos atos jurídicos da União em 
matéria civil, comercial e penal. Estes atos 
devem ser enumerados nos anexos do 
presente regulamento. O presente 

(8) O presente regulamento deve 
abranger a digitalização das comunicações 
escritas nos processos com incidência 
transfronteiriça abrangidos pelo âmbito de 
aplicação de determinados atos jurídicos 
da União em matéria civil, comercial e 
penal. Estes atos devem ser enumerados 
nos anexos do presente regulamento. O 
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regulamento também deve abranger as 
comunicações escritas entre as autoridades 
competentes e as agências e os organismos 
da União, como a Eurojust, nos casos 
previstos nos atos jurídicos enumerados no 
anexo II. Ao mesmo tempo, a questão de 
saber se um certo processo deve ser 
considerado uma matéria com incidência 
transfronteiriça deve ser determinada nos 
termos dos atos jurídicos enumerados nos 
anexos I e II do presente regulamento. O 
presente regulamento não deve ser 
aplicável nos casos em que os instrumentos 
enumerados nos anexos I e II do presente 
regulamento indiquem expressamente que 
o direito nacional deve reger um 
determinado procedimento de comunicação 
entre as autoridades competentes.

presente regulamento também deve 
abranger as comunicações escritas entre as 
autoridades competentes e as agências e os 
organismos da União, como a Eurojust, nos 
casos previstos nos atos jurídicos 
enumerados no anexo II. Ao mesmo 
tempo, a questão de saber se um certo 
processo deve ser considerado uma matéria 
com incidência transfronteiriça deve ser 
determinada nos termos dos atos jurídicos 
enumerados nos anexos I e II do presente 
regulamento. O presente regulamento não 
deve ser aplicável nos casos em que os 
instrumentos enumerados nos anexos I e II 
do presente regulamento indiquem 
expressamente que o direito nacional deve 
reger um determinado procedimento de 
comunicação entre as autoridades 
competentes. Além disso, o presente 
regulamento não deve prejudicar as 
legislações nacionais que designem uma 
autoridade, pessoa ou organismo 
mandatado pelo direito nacional para 
lidar com qualquer aspeto da verificação 
e da apresentação de pedidos, documentos 
e informações. Os requisitos ao abrigo do 
direito nacional aplicável respeitantes à 
autenticidade, exatidão, fiabilidade, 
credibilidade e forma jurídica adequada 
dos documentos ou das informações 
devem permanecer inalterados, 
excetuando no que se refere às condições 
relacionadas com a comunicação por 
meios digitais expressamente introduzidas 
pelo presente regulamento.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) À exceção das alterações 
relacionadas com a comunicação por 
meios digitais expressamente introduzidas 
pelo presente regulamento, este último 
não deve alterar de forma substancial as 
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regras aplicáveis a processos com 
incidência transfronteiriça estabelecidas 
pelos atos jurídicos enumerados nos 
anexos I e II.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de assegurar uma 
comunicação segura, célere, interoperável, 
confidencial e fiável entre os Estados-
Membros para efeitos de processos 
judiciais transfronteiriços em matéria civil, 
comercial e penal, devem ser utilizadas 
todas as tecnologias de comunicação 
modernas adequadas, contanto que estejam 
satisfeitas certas condições relativas à 
integridade e fiabilidade do documento 
recebido e à identificação dos participantes 
na comunicação. Por conseguinte, há que 
utilizar um sistema informático 
descentralizado, seguro e fiável. É, 
igualmente, necessário criar um sistema 
informático desse tipo para o intercâmbio 
de dados no âmbito de processos judiciais 
transfronteiriços. O caráter descentralizado 
desse sistema informático permitirá 
intercâmbios de dados seguros 
exclusivamente entre um Estado-Membro e 
outro, sem a participação das instituições 
da União ao nível do conteúdo desses 
intercâmbios.

(10) A fim de assegurar uma 
comunicação segura, eficiente, célere, 
interoperável, confidencial e fiável entre os 
Estados-Membros para efeitos de 
processos judiciais transfronteiriços em 
matéria civil, comercial e penal, devem ser 
utilizadas tecnologias de comunicação 
adequadas, contanto que estejam satisfeitas 
certas condições relativas à segurança, 
integridade e fiabilidade do documento 
recebido e à identificação dos participantes 
na comunicação. Por conseguinte, há que 
criar um sistema informático 
descentralizado, seguro, eficiente e fiável 
para o intercâmbio de dados no âmbito de 
processos judiciais transfronteiriços. O 
caráter descentralizado do sistema 
informático deve ter como objetivo 
permitir intercâmbios de dados seguros 
exclusivamente entre um Estado-Membro e 
outro, sem a participação das instituições 
da União ao nível do conteúdo desses 
intercâmbios. O sistema informático 
descentralizado também deve possibilitar 
intercâmbios de dados seguros entre um 
Estado-Membro e agências ou 
organismos da União, como a Eurojust, 
nos processos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação dos atos jurídicos enumerados 
no anexo II.

Alteração 16
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema informático 
descentralizado deve compreender os 
sistemas de retaguarda dos Estados-
Membros e das agências e dos organismos 
da União e os pontos de acesso 
interoperáveis através dos quais aqueles 
são interligados. Os pontos de acesso do 
sistema informático descentralizado devem 
basear-se no sistema e-CODEX.

(11) O sistema informático 
descentralizado deve compreender os 
sistemas de retaguarda nos Estados-
Membros e nas agências e nos organismos 
pertinentes da União e os pontos de acesso 
interoperáveis através dos quais aqueles 
são ligados recorrendo a interligações 
totalmente seguras. Os pontos de acesso 
do sistema informático descentralizado 
devem basear-se no sistema e-CODEX.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para efeitos do presente 
regulamento, em vez de um sistema 
informático nacional, os Estados-Membros 
devem poder utilizar um software 
desenvolvido pela Comissão (aplicação 
informática de referência). A Comissão 
deve ficar responsável pela criação, 
manutenção e desenvolvimento desta 
aplicação informática de referência, em 
conformidade com os princípios da 
proteção de dados desde a conceção e por 
defeito. A Comissão deve conceber, 
desenvolver e manter a aplicação 
informática de referência em conformidade 
com os requisitos e princípios em matéria 
de proteção de dados estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho34 e do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho35, em 
especial os princípios da proteção de dados 
desde a conceção e por defeito, bem como 
um elevado nível de cibersegurança. A 
aplicação informática de referência deve 
igualmente incluir as medidas técnicas 

(12) Para efeitos do presente 
regulamento, em vez de um sistema 
informático nacional, os Estados-Membros 
devem poder utilizar um software 
desenvolvido pela Comissão (aplicação 
informática de referência). A Comissão 
deve ficar responsável pela criação, 
manutenção, acessibilidade e 
desenvolvimento desta aplicação 
informática de referência, em 
conformidade com os princípios da 
proteção de dados desde a conceção e por 
defeito. A Comissão deve conceber, 
desenvolver e manter a aplicação 
informática de referência em conformidade 
com os requisitos e princípios em matéria 
de proteção de dados estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho34, no 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho35 e na 
Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho35-A, em especial os 
princípios da proteção de dados desde a 
conceção e por defeito, bem como um 
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adequadas e permitir as medidas 
organizacionais necessárias para assegurar 
um nível de segurança e interoperabilidade 
adequado aos intercâmbios de informação 
no contexto dos processos judiciais 
transfronteiriços.

elevado nível de cibersegurança. Em 
particular, quaisquer pessoas singulares 
ou coletivas que participem na criação, 
manutenção ou desenvolvimento dos 
sistemas informáticos nacionais ou da 
aplicação informática de referência 
devem cumprir estes requisitos e 
princípios. A aplicação informática de 
referência deve igualmente aplicar as 
medidas técnicas adequadas e permitir as 
medidas organizacionais necessárias para 
assegurar um elevado nível de segurança e 
interoperabilidade adequado aos 
intercâmbios de informação no contexto 
dos processos judiciais transfronteiriços. 
Embora o sistema judiciário dos Estados-
Membros não se encontre abrangido pelo 
âmbito de aplicação da Diretiva (UE) 
2022/2555 do Parlamento Europeu e do 
Conselho35-B (Diretiva SRI 2), a Comissão 
e os Estados-Membros devem esforçar-se 
por adotar medidas específicas destinadas 
a garantir que o sistema informático 
descentralizado previsto pelo presente 
regulamento possui um nível de 
cibersegurança comparável ao exigido 
pela Diretiva SRI 2.

__________________ __________________
34 Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos da 
União e à livre circulação desses dados, e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 
45/2001 e a Decisão 1247/2002/CE (JO L 
295 de 21.11.2018, p. 39).

34 Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos da 
União e à livre circulação desses dados, e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 
45/2001 e a Decisão 1247/2002/CE (JO L 
295 de 21.11.2018, p. 39).

35 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

35 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).
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35-A Diretiva (UE) 2022/2555 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de dezembro de 2022, relativa a medidas 
destinadas a garantir um elevado nível 
comum de cibersegurança na União, que 
altera o Regulamento (UE) n.º 910/2014 e 
a Diretiva (UE) 2018/1972, e que revoga a 
Diretiva (UE) 2016/1148 (Diretiva SRI 2) 
(JO L 333 de 27.12.2022, p. 80-152).
35-B Diretiva (UE) 2022/2555 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
14 de dezembro de 2022, relativa a 
medidas destinadas a garantir um elevado 
nível comum de cibersegurança na União, 
que altera o Regulamento (UE) 
n.º 910/2014 e a Diretiva (UE) 2018/1972 
e revoga a Diretiva (UE) 2016/1148 (JO 
L 333 de 27.12.2022, p. 80).

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de prestar uma assistência 
célere, segura e eficiente aos requerentes, 
as comunicações escritas entre as 
autoridades competentes, como os tribunais 
e as autoridades centrais designadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do 
Conselho36 e do Regulamento (UE) 
2019/1111 do Conselho37, devem, em 
regra, efetuar-se por meio do sistema 
informático descentralizado. Em casos 
excecionais, podem ser utilizados outros 
meios de comunicação considerados mais 
adequados para garantir a flexibilidade. No 
entanto, o sistema informático 
descentralizado deve ser sempre 
considerado o meio mais adequado para 
proceder ao intercâmbio de formulários 
entre as autoridades competentes criadas 
pelos atos jurídicos enumerados nos 
anexos I e II do presente regulamento.

(13) A fim de prestar uma assistência 
célere, segura e eficiente aos requerentes, 
as comunicações escritas entre as 
autoridades competentes, como os tribunais 
e as autoridades centrais designadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 4/2009 do 
Conselho36 e do Regulamento (UE) 
2019/1111 do Conselho37, devem, em 
regra, efetuar-se por meio do sistema 
informático descentralizado. Em casos 
excecionais, podem ser utilizados outros 
meios de comunicação considerados mais 
adequados para garantir a flexibilidade. No 
entanto, o sistema informático 
descentralizado deve ser sempre 
considerado o meio mais adequado para 
proceder ao intercâmbio de formulários e 
outros documentos processuais entre as 
autoridades competentes no âmbito de 
processos ao abrigo dos atos jurídicos 
enumerados nos anexos I e II do presente 
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regulamento.

__________________ __________________
36 Regulamento (CE) n.º 4/2009 do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2008, 
relativo à competência, à lei aplicável, ao 
reconhecimento e à execução das decisões 
e à cooperação em matéria de obrigações 
alimentares (JO L 7 de 10.1.2009, p. 1).

36 Regulamento (CE) n.º 4/2009 do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2008, 
relativo à competência, à lei aplicável, ao 
reconhecimento e à execução das decisões 
e à cooperação em matéria de obrigações 
alimentares (JO L 7 de 10.1.2009, p. 1).

37 Regulamento (UE) 2019/1111 do 
Conselho, de 25 de junho de 2019, relativo 
à competência, ao reconhecimento e à 
execução de decisões em matéria 
matrimonial e em matéria de 
responsabilidade parental e ao rapto 
internacional de crianças (JO L 178 de 
2.7.2019, p. 1).

37 Regulamento (UE) 2019/1111 do 
Conselho, de 25 de junho de 2019, relativo 
à competência, ao reconhecimento e à 
execução de decisões em matéria 
matrimonial e em matéria de 
responsabilidade parental e ao rapto 
internacional de crianças (JO L 178 de 
2.7.2019, p. 1).

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A transmissão por meio do sistema 
informático descentralizado pode não ser 
possível devido a uma falha do sistema ou 
quando a natureza dos elementos a 
transmitir tornar impraticável a transmissão 
por meios digitais, como a transmissão de 
provas físicas/materiais. Nos casos em que 
não seja utilizado o sistema informático 
descentralizado, a comunicação deve ser 
efetuada pelos meios alternativos mais 
adequados. Esses meios alternativos devem 
implicar, nomeadamente, que a 
transmissão seja efetuada tão rapidamente 
quanto possível e de forma segura por 
outros meios eletrónicos seguros ou por 
serviço postal.

(14) Em casos excecionais, podem ser 
utilizados outros meios de comunicação 
para além do sistema informático 
descentralizado. A transmissão eletrónica 
por meio do sistema informático 
descentralizado pode ser interrompida 
temporariamente devido a uma falha do 
sistema ou pode ser factualmente 
impossível quando a natureza dos 
elementos a transmitir tornar impraticável a 
transmissão através do sistema 
informático descentralizado, como a 
transmissão de provas físicas/materiais. 
Nos casos em que não seja utilizado o 
sistema informático descentralizado, a 
comunicação deve ser efetuada pelos meios 
alternativos mais adequados. Esses meios 
alternativos devem implicar, 
nomeadamente, que a transmissão seja 
efetuada tão rapidamente quanto possível e 
de forma segura por outros meios 
eletrónicos seguros, por serviço postal ou 
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por transmissão em pessoa, sempre que 
tal transmissão seja possível. Em tais 
casos excecionais, os documentos 
apresentados por outros meios que não o 
sistema informático descentralizado não 
devem ser considerados inadmissíveis 
apenas com base nisso.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Outros meios de comunicação 
poderão ser mais adequados para assegurar 
a flexibilidade da cooperação judiciária em 
determinados processos judiciais 
transfronteiriços. Pode ser esse o caso, em 
especial, da comunicação direta entre 
tribunais ao abrigo dos Regulamentos (UE) 
2019/1111 e (UE) 2015/848 do Parlamento 
Europeu e do Conselho38, assim como da 
comunicação direta entre autoridades 
competentes ao abrigo de atos jurídicos da 
União em matéria penal. Nesses casos, 
poderão ser utilizados meios de 
comunicação menos formais, como o 
correio eletrónico.

(15) O sistema informático 
descentralizado deve ser utilizado por 
defeito na comunicação entre autoridades 
competentes. No entanto, outros meios de 
comunicação poderão ser mais adequados 
em determinados processos judiciais 
transfronteiriços para assegurar a 
flexibilidade da cooperação judiciária. 
Cabe à autoridade competente a decisão 
de utilizar outros meios de comunicação 
em casos excecionais. Pode ser esse o 
caso, em especial, da comunicação direta 
entre tribunais ao abrigo dos Regulamentos 
(UE) 2019/1111 e (UE) 2015/848 do 
Parlamento Europeu e do Conselho38, 
assim como da comunicação direta entre 
autoridades competentes ao abrigo de atos 
jurídicos da União em matéria penal. 
Nesses casos, poderão ser utilizados meios 
de comunicação menos formais, como o 
correio eletrónico, desde que permitam o 
intercâmbio seguro e fiável de 
informação. No entanto, o sistema 
informático descentralizado deve ser 
sempre considerado o meio mais 
adequado para proceder ao intercâmbio 
de formulários e de outros documentos 
processuais formais entre as autoridades 
competentes criadas nos termos dos atos 
jurídicos enumerados nos anexos I e II do 
presente regulamento. 

__________________ __________________
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38 Regulamento (UE) 2015/848 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 2015, relativo aos processos de 
insolvência (JO L 141 de 5.6.2015, p. 19).

38 Regulamento (UE) 2015/848 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 2015, relativo aos processos de 
insolvência (JO L 141 de 5.6.2015, p. 19).

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Relativamente aos componentes do 
sistema informático descentralizado, que 
são da responsabilidade da União, a 
entidade que gere os componentes do 
sistema deve dispor de recursos suficientes 
para assegurar o seu bom funcionamento.

(16) Relativamente aos componentes do 
sistema informático descentralizado, que 
são da responsabilidade da União, a 
entidade que gere os componentes do 
sistema deve dispor de recursos suficientes 
para assegurar o seu bom funcionamento, 
em plena segurança.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de facilitar o acesso das 
pessoas singulares e coletivas às 
autoridades competentes, o presente 
regulamento deve criar um ponto de acesso 
a nível da União (ponto de acesso 
eletrónico europeu), como parte do sistema 
informático descentralizado, por meio do 
qual as pessoas singulares e coletivas 
devem poder intentar ações, apresentar 
pedidos, transmitir e receber informações 
pertinentes do ponto de vista processual e 
comunicar com as autoridades 
competentes, no que respeita aos processos 
abrangidos pelo presente regulamento. O 
ponto de acesso eletrónico europeu deve 
ser alojado no Portal Europeu da Justiça, 
que atua como um balcão único das 
informações e serviços judiciais na União.

(17) A fim de facilitar o acesso das 
pessoas singulares e coletivas às 
autoridades competentes, o presente 
regulamento deve criar um ponto de acesso 
a nível da União (ponto de acesso 
eletrónico europeu), como parte do sistema 
informático descentralizado, que deve 
conter informações destinadas às pessoas 
singulares e coletivas sobre o seu direito a 
apoio judiciário e através do qual estas 
devem poder intentar ações, apresentar 
pedidos, transmitir e receber informações 
pertinentes do ponto de vista processual, o 
que inclui pedir e receber processos 
digitalizados ou os documentos que os 
compõem, e comunicar com as autoridades 
competentes ou solicitar ao seu 
representante legal que o faça em seu 
nome, no que respeita aos processos 
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abrangidos pelo presente regulamento. A 
garantia de acesso a processos 
digitalizados através do ponto de acesso 
eletrónico europeu, no âmbito de 
processos penais transfronteiriços, 
apoiaria a aplicação efetiva do direito a 
um processo equitativo. Facilitaria a 
produção e tratamento de dados 
processuais e permitiria a preparação de 
defesa eficaz desde as fases iniciais de um 
processo. O ponto de acesso eletrónico 
europeu deve ser alojado no Portal 
Europeu da Justiça, que atua como um 
balcão único das informações e serviços 
judiciais na União.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os Estados-Membros devem ficar 
encarregues da criação, da manutenção e 
do desenvolvimento de portais eletrónicos 
nacionais (portais informáticos nacionais) 
para efeitos de comunicação eletrónica 
entre pessoas singulares e coletivas e as 
respetivas autoridades competentes nos 
processos previstos nos atos jurídicos 
enumerados no anexo I.

(18) Os Estados-Membros devem ficar 
encarregues da criação, da manutenção e 
do desenvolvimento de portais eletrónicos 
nacionais (portais informáticos nacionais) 
para efeitos de comunicação eletrónica 
entre pessoas singulares e coletivas e os 
respetivos representantes legais ou 
autorizados e as respetivas autoridades 
competentes nos processos previstos nos 
atos jurídicos enumerados no anexo I, 
respeitando plenamente as especificidades 
dos sistemas de justiça nacionais, 
nomeadamente os papéis e as 
responsabilidades dos vários 
intervenientes envolvidos, incluindo as 
Ordens de Advogados e as Sociedades de 
Advogados, bem como os Conselhos de 
Notariados.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) No contexto da comunicação das 
pessoas singulares e coletivas com as 
autoridades competentes em processos 
transfronteiriços, a comunicação eletrónica 
deve ser utilizada como alternativa aos 
meios de comunicação existentes. Não 
obstante, a fim de assegurar que o acesso à 
justiça por meios digitais não contribui 
para aprofundar a clivagem digital, a 
escolha dos meios de comunicação, seja 
pela comunicação eletrónica prevista no 
presente regulamento, seja por outros 
meios de comunicação, deve ser deixada ao 
critério das pessoas singulares em causa. 
Esta questão reveste particular importância 
para atender às circunstâncias específicas 
dos grupos desfavorecidos e das pessoas 
em situação de vulnerabilidade, como as 
crianças ou os idosos, que podem não 
dispor das competências digitais ou dos 
meios técnicos necessários para aceder aos 
serviços digitais.

(19) No contexto da comunicação feita 
por pessoas singulares e coletivas com as 
autoridades competentes em processos 
transfronteiriços, a comunicação eletrónica 
deve ser utilizada como alternativa a meios 
de comunicação existentes. A utilização de 
meios eletrónicos por defeito deve ser 
incentivada no caso da comunicação de 
pessoas coletivas com autoridades 
competentes. Não obstante, a fim de 
assegurar que o acesso à justiça por meios 
digitais não contribui para aprofundar a 
clivagem digital, a escolha dos meios de 
comunicação, seja pela comunicação 
eletrónica prevista no presente 
regulamento, seja por outros meios de 
comunicação, deve ser deixada ao critério 
das pessoas singulares em causa. Esta 
questão reveste particular importância para 
atender às circunstâncias específicas dos 
grupos desfavorecidos e das pessoas em 
situação de vulnerabilidade, como as 
crianças ou os idosos, que podem não 
dispor das competências digitais ou dos 
meios técnicos necessários para aceder aos 
serviços digitais.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de reforçar a comunicação e 
a transmissão de documentos 
transfronteiras por meio do sistema 
informático descentralizado, do ponto de 
acesso eletrónico europeu e dos portais 
informáticos nacionais, se disponíveis, os 
efeitos jurídicos desses documentos e a sua 
admissibilidade no processo não devem ser 
negados pelo simples facto de tais 
documentos serem apresentados em 
formato eletrónico. No entanto, esse 

(20) A fim de reforçar a comunicação e 
a transmissão de documentos 
transfronteiras por meio do sistema 
informático descentralizado, do ponto de 
acesso eletrónico europeu e dos portais 
informáticos nacionais, se disponíveis, os 
efeitos jurídicos desses documentos e a sua 
admissibilidade no processo não devem ser 
negados pelo simples facto de tais 
documentos serem apresentados em 
formato eletrónico. No entanto, esse 
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princípio não deve prejudicar a apreciação 
dos efeitos jurídicos ou da admissibilidade 
de tais documentos, que podem servir de 
prova nos termos do direito nacional. 
Também não deve prejudicar o direito 
nacional em matéria de conversão dos 
documentos.

princípio não deve prejudicar a apreciação 
dos efeitos jurídicos ou da admissibilidade 
de tais documentos, que podem servir de 
prova nos termos do direito nacional. 
Também não deve prejudicar o direito 
nacional em matéria de conversão dos 
documentos nem eventuais requisitos em 
matéria de autenticidade, exatidão, 
fiabilidade, credibilidade e forma jurídica 
adequada dos documentos ou das 
informações, excetuando no que se refere 
às condições relacionadas com a 
comunicação por meios digitais 
expressamente introduzidas pelo presente 
regulamento.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de facilitar as audições orais 
em processos em matéria civil, comercial e 
penal com incidência transfronteiriça, o 
presente regulamento deve prever o recurso 
facultativo à videoconferência ou a outras 
tecnologias de comunicação à distância 
para a participação das partes nessas 
audições. Os procedimentos para requerer 
e realizar audições por videoconferência 
ou outras tecnologias de comunicação à 
distância devem reger-se pelo direito do 
Estado-Membro que realiza a 
videoconferência. A realização de uma 
audição por videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância 
não deve ser recusada apenas com base 
na inexistência de regras nacionais que 
rejam a utilização da tecnologia de 
comunicação à distância. Nesses casos, 
devem aplicar-se, mutatis mutandis, as 
regras mais adequadas previstas no 
direito nacional, tais como as regras em 
matéria de obtenção de provas.

(21) A fim de facilitar as audições orais 
em processos em matéria civil e comercial 
com incidência transfronteiriça, o presente 
regulamento deve prever o recurso 
facultativo à videoconferência ou a outras 
tecnologias à distância para a participação, 
nessas audições, das partes e de quaisquer 
outras pessoas com direito a participar 
nos termos da lei do Estado-Membro no 
qual o processo está a decorrer. Em 
processos em matéria civil e comercial, 
tendo em conta o caráter facultativo da 
utilização de videoconferência ou de outras 
tecnologias à distância, bem como a 
necessidade de assegurar garantias 
processuais adequadas às partes no 
processo, estas devem poder opor-se a tal 
utilização. Em caso de oposição, cabe às 
autoridades competentes permitir, ou não, 
a participação das partes através de 
videoconferência. Em matéria penal, o 
presente regulamento deve permitir que 
todas as pessoas que estejam direta ou 
indiretamente envolvidas no processo ou 
que sejam pertinentes para o mesmo e que 
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se encontrem noutro Estado-Membro 
utilizem videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância. 
Em matéria penal, os suspeitos, arguidos 
ou condenados devem ter sempre a 
possibilidade de não consentir uma 
audição por videoconferência ou com 
recurso a outra tecnologia de comunicação 
à distância, sobretudo caso a utilização 
dessa tecnologia suscite riscos para os 
seus interesses, incluindo para o seu 
direito fundamental de defesa.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância 
permitem a autenticação das pessoas a 
serem ouvidas, e deve permitir uma 
comunicação tanto verbal como não 
verbal durante a audição; um simples 
telefonema não deve ser considerado uma 
tecnologia de comunicação à distância 
adequada para efeitos de audições orais. 
Os procedimentos para requerer e realizar 
audições por videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância 
devem reger-se pelo direito do Estado-
Membro em que o processo está a 
decorrer em matéria civil e comercial e 
pelo direito do Estado-Membro 
requerente em matérias penais 
abrangidas pelos atos enumerados no 
anexo II. A tecnologia especifica de 
videoconferência ou outra tecnologia de 
comunicação à distância utilizada deve 
cumprir as normas aplicáveis em matéria 
de proteção de dados pessoais, 
confidencialidade das comunicações e 
segurança dos dados, independentemente 
do tipo de audição para a qual seja 
utilizada. As autoridades competentes 
responsáveis pela videoconferência ou 
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pelas outras tecnologias de comunicação 
à distância devem garantir, nos termos do 
direito nacional aplicável, a 
confidencialidade da comunicação entre 
as partes no processo e os seus advogados, 
tanto antes como durante a audição. 
Consequentemente, os efeitos jurídicos 
das violações desse requisito de 
confidencialidade devem ser igualmente 
abrangidos pelo direito nacional 
aplicável.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A realização de uma audição por 
videoconferência ou outras tecnologias de 
comunicação à distância não deve ser 
recusada apenas com base na inexistência 
de regras nacionais que rejam a utilização 
da tecnologia de comunicação à distância. 
Nesses casos, devem aplicar-se, mutatis 
mutandis, as regras mais adequadas 
previstas no direito nacional, tais como as 
regras em matéria de obtenção de provas. 
Os Estados-Membros devem 
disponibilizar tecnologias de 
videoconferência nos processos 
transfronteiriços. Devem ser estabelecidas 
modalidades técnicas adequadas para 
permitir que todos os participantes 
acompanhem os procedimentos e sejam 
ouvidos sem impedimentos técnicos, bem 
como para assegurar o pleno respeito do 
direito à tradução, do direito de 
apresentar e inspecionar provas e do 
direito de inquirir testemunhas.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) O presente regulamento não deve 
ser aplicável ao recurso à videoconferência 
ou outras tecnologias de comunicação à 
distância em processos civis, comerciais e 
penais para os quais esse recurso já esteja 
previsto nos atos jurídicos enumerados nos 
anexos I e II.

(22) O presente regulamento não deve 
ser aplicável ao recurso à videoconferência 
ou outras tecnologias de comunicação à 
distância em processos civis, comerciais e 
penais para os quais esse recurso já esteja 
previsto nos atos jurídicos enumerados nos 
anexos I e II. O presente regulamento não 
se aplica à utilização da videoconferência 
nem de outras tecnologias de 
comunicação à distância em 
procedimentos de autenticação notarial 
ou em processos judiciais nacionais.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de facilitar o pagamento das 
custas em processos com incidência 
transfronteiriça abrangidos pelo âmbito de 
aplicação dos atos jurídicos da União em 
matéria civil e comercial, deve ser possível 
proceder ao pagamento eletrónico de custas 
num ambiente em linha por métodos de 
pagamento amplamente disponíveis em 
toda a União, tais como cartões de crédito, 
cartões de débito, carteiras digitais e 
transferências bancárias.

(24) A fim de facilitar o pagamento das 
custas em processos com incidência 
transfronteiriça abrangidos pelo âmbito de 
aplicação dos atos jurídicos da União em 
matéria civil e comercial, deve ser possível 
proceder ao pagamento eletrónico de custas 
num ambiente em linha por métodos de 
pagamento acessíveis, amplamente 
disponíveis em toda a União e que 
permitam o fornecimento de um 
comprovativo de pagamento, tais como 
cartões de crédito, cartões de débito, 
carteiras digitais e transferências bancárias.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional, de 13 de 

(26) Em conformidade com os n.os 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional, de 13 de 
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abril de 2016, sobre legislar melhor45, a 
Comissão deve avaliar o presente 
regulamento com base nas informações 
recolhidas através de modalidades de 
acompanhamento específicas para cada um 
dos atos jurídicos enumerados nos anexos I 
e II do presente regulamento, a fim de 
apurar os seus efeitos concretos e a 
necessidade de medidas suplementares.

abril de 2016, sobre legislar melhor45, a 
Comissão deve avaliar o presente 
regulamento com base nas informações 
recolhidas através de modalidades de 
acompanhamento específicas, incluindo 
avaliações quantitativas e qualitativas 
para cada um dos atos jurídicos 
enumerados nos anexos I e II do presente 
regulamento, a fim de apurar os seus 
efeitos concretos no terreno, em especial a 
necessidade de detetar, prevenir ou 
retificar o impacto na legalidade, 
acessibilidade e eficácia dos sistemas de 
justiça, bem como a necessidade de 
medidas suplementares.

__________________ __________________
45 Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia sobre 
legislar melhor (JO L 123 de 12.5.2016, 
p. 1).

45 Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho da União 
Europeia e a Comissão Europeia sobre 
legislar melhor (JO L 123 de 12.5.2016, 
p. 1).

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A aplicação informática de 
referência desenvolvida pela Comissão 
como sistema de retaguarda deve recolher 
sistematicamente os dados necessários para 
efeitos de acompanhamento, devendo esses 
dados ser transmitidos à Comissão. Caso os 
Estados-Membros optem por utilizar um 
sistema informático nacional em vez da 
aplicação informática de referência 
desenvolvida pela Comissão, esses 
sistemas podem estar programados para 
recolher sistematicamente tais dados, que 
devem, nesse caso, ser transmitidos à 
Comissão.

(27) A aplicação informática de 
referência desenvolvida pela Comissão 
como sistema de retaguarda deve recolher 
sistematicamente os dados necessários para 
efeitos de acompanhamento, devendo esses 
dados ser transmitidos à Comissão. Caso os 
Estados-Membros optem por utilizar um 
sistema informático nacional em vez da 
aplicação informática de referência 
desenvolvida pela Comissão, esses 
sistemas devem estar programados para 
recolher sistematicamente tais dados, que 
devem, nesse caso, ser transmitidos à 
Comissão.

Alteração 33
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Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A aplicação do presente 
regulamento não deve prejudicar os 
direitos processuais consagrados na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia46 e no direito da União, tais como 
as diretivas relativas aos direitos 
processuais47, nomeadamente o direito a 
um intérprete, o direito de acesso a um 
advogado, o direito de acesso ao processo, 
o direito a apoio judiciário e o direito de 
comparecer em julgamento.

(29) A aplicação do presente 
regulamento não prejudica a separação de 
poderes e a independência do poder 
judicial nos Estados-Membros, nem os 
direitos processuais consagrados na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia46 e no direito da União, tais como 
as diretivas relativas aos direitos 
processuais47, nomeadamente o direito a 
um intérprete, o direito de acesso a um 
advogado, o direito de acesso ao processo, 
o direito a apoio judiciário e o direito de 
comparecer em julgamento.

__________________ __________________
46 Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (JO C 326 de 26.10.2012, 
p. 391).

46 Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (JO C 326 de 26.10.2012, 
p. 391).

47 Diretiva 2010/64/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de outubro 
de 2010, relativa ao direito à interpretação 
e tradução em processo penal (JO L 280 de 
26.10.2010, p. 1) e Diretiva 2012/13/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de maio de 2012, relativa ao direito à 
informação em processo penal (JO L 142 
de 1.6.2012, p. 1); Diretiva 2013/48/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2013, relativa ao direito de 
acesso a um advogado em processo penal e 
nos processos de execução de mandados de 
detenção europeus, e ao direito de informar 
um terceiro aquando da privação de 
liberdade e de comunicar, numa situação 
de privação de liberdade, com terceiros e 
com as autoridades consulares (JO L 294 
de 6.11.2013, p. 1); Diretiva (UE) 
2016/343 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de março de 2016, relativa 
ao reforço de certos aspetos da presunção 
de inocência e do direito de comparecer em 
julgamento em processo penal (JO L 65 de 
11.3.2016, p. 1); Diretiva (UE) 2016/800 

47 Diretiva 2010/64/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de outubro 
de 2010, relativa ao direito à interpretação 
e tradução em processo penal (JO L 280 de 
26.10.2010, p. 1) e Diretiva 2012/13/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de maio de 2012, relativa ao direito à 
informação em processo penal (JO L 142 
de 1.6.2012, p. 1); Diretiva 2013/48/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2013, relativa ao direito de 
acesso a um advogado em processo penal e 
nos processos de execução de mandados de 
detenção europeus, e ao direito de informar 
um terceiro aquando da privação de 
liberdade e de comunicar, numa situação 
de privação de liberdade, com terceiros e 
com as autoridades consulares (JO L 294 
de 6.11.2013, p. 1); Diretiva (UE) 
2016/343 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de março de 2016, relativa 
ao reforço de certos aspetos da presunção 
de inocência e do direito de comparecer em 
julgamento em processo penal (JO L 65 de 
11.3.2016, p. 1); Diretiva (UE) 2016/800 
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de maio de 2016, relativa a garantias 
processuais para os menores suspeitos ou 
arguidos em processo penal (JO L 132 de 
21.5.2016, p. 1); Diretiva (UE) 2016/1919 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26 de outubro de 2016, relativa ao apoio 
judiciário para suspeitos e arguidos em 
processo penal e para as pessoas 
procuradas em processos de execução de 
mandados de detenção europeus (JO L 297 
de 4.11.2016, p. 1).

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de maio de 2016, relativa a garantias 
processuais para os menores suspeitos ou 
arguidos em processo penal (JO L 132 de 
21.5.2016, p. 1); Diretiva (UE) 2016/1919 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26 de outubro de 2016, relativa ao apoio 
judiciário para suspeitos e arguidos em 
processo penal e para as pessoas 
procuradas em processos de execução de 
mandados de detenção europeus (JO L 297 
de 4.11.2016, p. 1).

Alteração 34

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e a 
Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho48 são aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais efetuado no 
sistema informático descentralizado. A fim 
de clarificar a responsabilidade pelo 
tratamento dos dados pessoais enviados ou 
recebidos por meio do sistema informático 
descentralizado, é necessário que o 
presente regulamento indique o 
responsável pelo tratamento dos dados 
pessoais. Para o efeito, é necessário 
considerar que cada entidade de envio ou 
de receção determina separadamente a 
finalidade e os meios do tratamento dos 
dados pessoais.

(30) O Regulamento (UE) 2018/1725, o 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e a 
Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho48 são aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais efetuado no 
sistema informático descentralizado. A fim 
de clarificar a responsabilidade pelo 
tratamento dos dados pessoais enviados ou 
recebidos por meio do sistema informático 
descentralizado, é necessário que o 
presente regulamento indique o 
responsável pelo tratamento dos dados 
pessoais. Para o efeito, é necessário 
considerar que cada entidade de envio ou 
de receção determina separadamente a 
finalidade e os meios do tratamento dos 
dados pessoais.

__________________ __________________
48 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 

48 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 
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de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho (JO 
L 119 de 4.5.2016, p. 89).

de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho (JO 
L 119 de 4.5.2016, p. 89).

Alteração 35

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento no que diz respeito à criação 
do sistema informático descentralizado, 
afigura-se oportuno atribuir competências 
de execução à Comissão. Essas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho49.

(31) A fim de criar o sistema 
informático descentralizado, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, com vista a completar o 
presente regulamento mediante o 
estabelecimento das especificações, 
objetivos e requisitos técnicos conexos 
pertinentes. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive junto dos peritos, 
e que essas consultas sejam conduzidas de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional, de 13 de abril 
de 2016, sobre legislar melhor49-A. Em 
especial, a fim de assegurar a igualdade 
de participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho devem receber todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos devem ter 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratem 
da preparação desses atos. A adoção 
destes atos delegados deve ser baseada 
numa consulta adequada dos peritos e 
profissionais da justiça relevantes.

__________________ __________________
49-A JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

49 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
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de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).  

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece um 
quadro jurídico para a comunicação 
eletrónica entre as autoridades competentes 
em procedimentos de cooperação judiciária 
em matéria civil, comercial e penal e para a 
comunicação eletrónica entre pessoas 
singulares ou coletivas e autoridades 
competentes em processos judiciais em 
matéria civil, comercial e penal.

O presente regulamento estabelece um 
quadro jurídico uniforme para a utilização 
de comunicação eletrónica entre as 
autoridades competentes em procedimentos 
de cooperação judiciária em matéria civil, 
comercial e penal e para a utilização de 
comunicação eletrónica entre pessoas 
singulares ou coletivas e autoridades 
competentes em processos judiciais em 
matéria civil, comercial e penal.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) À aplicação de serviços de 
confiança;

(b) À aplicação de assinaturas 
eletrónicas e selos eletrónicos;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Videoconferência», a utilização 
de ferramentas de tecnologia de 
transmissão audiovisual que permitem a 
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participação à distância das pessoas num 
processo judicial transfronteiriço.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A comunicação escrita entre 
autoridades competentes nos processos 
abrangidos pelo âmbito de aplicação dos 
atos jurídicos enumerados nos anexos I e 
II, incluindo o intercâmbio de formulários 
criados por esses atos, deve ser efetuada 
por meio de um sistema informático 
descentralizado seguro e fiável.

1. A comunicação escrita entre 
autoridades competentes nos processos 
abrangidos pelo âmbito de aplicação dos 
atos jurídicos enumerados nos anexos I e 
II, incluindo o intercâmbio de formulários 
criados por esses atos, deve ser efetuada 
por meio de um sistema informático 
descentralizado seguro, eficiente e fiável.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso não seja possível realizar a 
comunicação eletrónica nos termos do n.º 1 
devido a uma falha do sistema informático 
descentralizado, à natureza dos elementos 
transmitidos ou a circunstâncias 
excecionais, a transmissão deve ser 
efetuada pelos meios alternativos mais 
rápidos e adequados, tendo em conta a 
necessidade de assegurar um intercâmbio 
de informações seguro e fiável.

2. Caso não seja possível realizar a 
comunicação eletrónica nos termos do n.º 1 
devido a uma falha temporária do sistema 
informático descentralizado, ou devido à 
natureza física dos elementos transmitidos, 
a transmissão deve ser efetuada, com base 
na avaliação da autoridade competente, 
pelos meios alternativos mais rápidos e 
adequados, assegurando, 
simultaneamente, um intercâmbio de 
informações seguro e fiável.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Caso a utilização do sistema 
informático descentralizado não seja 
adequada, tendo em conta as 
circunstâncias específicas da 
comunicação em causa, podem ser 
utilizados quaisquer outros meios de 
comunicação.

3. Para além das exceções a que se 
refere o n.º 2, caso, devido à natureza da 
comunicação em questão, a utilização do 
sistema informático descentralizado não 
seja adequada num determinado processo, 
a autoridade competente pode, a título 
excecional, utilizar outros meios de 
comunicação que assegurem a segurança 
e a fiabilidade do intercâmbio de 
informações.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os documentos apresentados por 
outros meios que não o sistema 
informático descentralizado, em 
conformidade com os n.os 2 e 3, não 
devem ser considerados inadmissíveis 
apenas com base nessa condição.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 3 do presente artigo não é 
aplicável ao intercâmbio de formulários 
previstos pelos instrumentos enumerados 
nos anexos I e II.

4. O n.º 3 do presente artigo não é 
aplicável ao intercâmbio de formulários ou 
outros documentos processuais formais 
previstos pelos instrumentos enumerados 
nos anexos I e II.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os requisitos da legislação 
nacional em vigor relativa à 
admissibilidade de documentos ou 
informações, no que respeita à sua 
autenticidade, exatidão, fiabilidade, 
credibilidade e forma jurídica apropriada, 
não são afetados pelo presente 
regulamento, excetuando os requisitos de 
admissibilidade relacionados com os 
meios de comunicação de tais documentos 
e com o intercâmbio de informações entre 
autoridades.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão é responsável pela 
gestão técnica, o desenvolvimento, a 
manutenção, a segurança e o apoio ao 
ponto de acesso eletrónico europeu.

2. A Comissão é responsável pela 
gestão técnica, o desenvolvimento, a 
acessibilidade, a manutenção, a segurança 
e o apoio técnico aos utilizadores, a título 
gratuito, bem como por outro tipo de 
apoio ao ponto de acesso eletrónico 
europeu. Sempre que colabore com 
intervenientes externos nas fases de 
conceção e criação do ponto de acesso 
eletrónico europeu, a Comissão deve 
assegurar que tais intervenientes têm 
experiência no desenvolvimento de 
soluções informáticas seguras, intuitivas e 
acessíveis.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O ponto de acesso eletrónico 3. O ponto de acesso eletrónico 
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europeu deve permitir que as pessoas 
singulares e coletivas intentem ações, 
apresentem pedidos, transmitam e recebam 
informações pertinentes do ponto de vista 
processual e comuniquem com as 
autoridades competentes.

europeu deve conter informações 
destinadas às pessoas singulares e 
coletivas sobre o seu direito a apoio 
judiciário, incluindo em processos 
transfronteiriços. Deve também permitir 
que o seu representante legal atue em seu 
nome. O ponto de acesso eletrónico 
europeu deve permitir que as pessoas 
singulares e coletivas, ou os seus 
representantes legais, intentem ações, 
apresentem pedidos, transmitam e recebam 
informações pertinentes do ponto de vista 
processual e comuniquem com as 
autoridades competentes. O ponto de 
acesso eletrónico europeu deve cumprir os 
requisitos do direito nacional do Estado-
Membro em causa no que diz respeito à 
forma, à língua e à representação.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A comunicação escrita entre as pessoas 
singulares ou coletivas e as autoridades 
competentes abrangida pelos âmbitos de 
aplicação dos atos jurídicos enumerados no 
anexo I pode ser efetuada pelos seguintes 
meios eletrónicos:

A comunicação escrita por via eletrónica 
entre as pessoas singulares ou coletivas ou 
os seus representantes legais e as 
autoridades competentes abrangida pelos 
âmbitos de aplicação dos atos jurídicos 
enumerados no anexo I pode ser efetuada 
pelos seguintes meios eletrónicos:

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os meios eletrónicos referidos no 
n.º 1 devem garantir a identificação e a 
autenticação dos utilizadores.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
comunicar com as pessoas singulares e 
coletivas por meio do ponto de acesso 
eletrónico europeu, sempre que essa 
pessoa singular ou coletiva tenha dado 
previamente o seu consentimento expresso 
à utilização desse meio de comunicação.

2. As autoridades competentes só 
devem comunicar com as pessoas 
singulares e coletivas por meio do ponto de 
acesso eletrónico europeu, caso essa 
pessoa singular ou coletiva tenha dado 
previamente o seu consentimento expresso 
à utilização desse meio de comunicação. 
Sempre que uma pessoa singular ou 
coletiva tencione utilizar o ponto de 
acesso eletrónico europeu por sua própria 
iniciativa para efeitos de comunicação no 
âmbito de um processo, e desde que tenha 
sido informada do seu direito a apoio 
judiciário e a representação, essa pessoa 
singular ou coletiva deve poder dar o seu 
consentimento nessa comunicação inicial.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar a prestação de serviços de 
assistência acessíveis e gratuitos às 
pessoas singulares ou coletivas e aos seus 
representantes legais ou autorizados que 
os solicitem para utilizar os portais 
informáticos nacionais, se disponíveis.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem aceitar 
a comunicação eletrónica nos termos do 
artigo 5.º, n.º 1, realizada por meio do 
ponto de acesso eletrónico europeu ou dos 
portais informáticos nacionais, se 
disponíveis.

As autoridades competentes devem aceitar 
a comunicação eletrónica nos termos do 
artigo 5.º, n.º 1, realizada por meio do 
ponto de acesso eletrónico europeu ou 
através dos portais informáticos nacionais, 
se disponíveis.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Audição por videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância em 
matéria civil e comercial

Audição por videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância em 
matéria civil e comercial com incidência 
transfronteiriça

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das disposições 
específicas que regulam o recurso à 
videoconferência ou a outras tecnologias 
de comunicação à distância em processos 
ao abrigo dos atos jurídicos enumerados no 
anexo I, e a pedido de uma das partes num 
processo abrangido pelo âmbito de 
aplicação desses atos jurídicos ou noutra 
matéria civil e comercial em que uma das 
partes esteja presente noutro Estado-
Membro, ou a pedido do seu representante 
legal ou autorizado, as autoridades 
competentes devem permitir a sua 
participação numa audição por 
videoconferência ou outra tecnologia de 
comunicação à distância, desde que:

1. Sem prejuízo das disposições 
específicas que regulam o recurso à 
videoconferência ou a outras tecnologias 
de comunicação à distância em processos 
ao abrigo dos atos jurídicos enumerados no 
anexo I, e a pedido de uma das partes ou de 
outra pessoa com direito a participar 
nesse processo nos termos do direito do 
Estado-Membro cujas autoridades 
judiciárias estão a conduzir o processo 
abrangido pelo âmbito de aplicação desses 
atos jurídicos ou noutra matéria civil e 
comercial em que uma das partes esteja 
presente noutro Estado-Membro, ou a 
pedido do seu representante legal ou 
autorizado, as autoridades competentes 
devem permitir a sua participação através 
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de audição por videoconferência ou outra 
tecnologia de comunicação à distância, 
desde que:

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Essa tecnologia esteja disponível; 
e

Suprimido

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
garantir que as partes e outras pessoas 
com direito a participar no processo, 
incluindo as pessoas com deficiência, 
tenham acesso à infraestrutura necessária 
para utilizar a videoconferência ou outra 
tecnologia de comunicação à distância 
nas instalações das autoridades 
competentes.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente pode 
indeferir um pedido de realização de uma 
audição oral por videoconferência ou 
outras tecnologias de comunicação à 
distância se as circunstâncias específicas 
do processo não forem compatíveis com a 
utilização dessa tecnologia.

2. A autoridade competente pode 
indeferir um pedido de realização de uma 
audição oral por videoconferência ou 
outras tecnologias de comunicação à 
distância se as circunstâncias específicas 
do processo não forem compatíveis com a 
utilização dessa tecnologia. Nesses casos, a 
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autoridade competente deve explicar os 
seus motivos para recusar o pedido da 
parte requerente.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes podem 
autorizar oficiosamente a participação das 
partes nas audições por videoconferência, 
contanto que todas as partes no processo 
tenham a possibilidade de e apresentar 
observações sobre o recurso à 
videoconferência ou outras tecnologias de 
comunicação à distância.

3. As autoridades competentes podem 
autorizar oficiosamente a participação das 
partes nas audições por videoconferência, 
contanto que todas as partes no processo 
tenham a possibilidade de se opor ao 
recurso à videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes 
responsáveis pela videoconferência ou 
pelas outras tecnologias de comunicação 
à distância devem garantir, nos termos do 
direito nacional aplicável, a 
confidencialidade da comunicação entre 
as partes no processo e os seus advogados, 
tanto antes como durante a audição.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo do disposto no 
presente regulamento, os procedimentos 

4. Sem prejuízo do disposto no 
presente regulamento, os procedimentos 
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para requerer e realizar videoconferências 
são regulamentados pelo direito nacional 
do Estado-Membro que realiza a 
videoconferência.

para requerer e realizar videoconferências 
são regulamentados pelo direito nacional 
do Estado-Membro no qual o processo 
está a decorrer, que se deve considerar 
que realiza a videoconferência.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se o direito nacional do Estado-
Membro no qual o processo está a 
decorrer previr a gravação das audições, 
são aplicáveis as mesmas regras às 
audições por videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância 
em processos transfronteiriços. Os 
Estados-Membros onde o processo está a 
decorrer devem tomar medidas adequadas 
para garantir que esses registos são 
seguros e não são divulgados ao público.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Audição por videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância em 
matéria penal

Audição por videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância em 
matéria penal com incidência 
transfronteiriça

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se a autoridade competente de um Estado- Se a autoridade competente de um Estado-
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Membro solicitar a audição de um 
suspeito, arguido ou condenado num 
processo ao abrigo dos atos jurídicos 
enumerados no anexo II, a autoridade 
competente deve permitir a sua 
participação na audição por 
videoconferência ou outras tecnologias de 
comunicação à distância, desde que:

Membro solicitar a audição de uma pessoa 
diretamente envolvida no processo ou 
pertinente para o processo ao abrigo dos 
atos jurídicos enumerados no anexo II e 
que se encontrem noutro Estado-Membro, 
a autoridade competente correspondente 
desse outro Estado-Membro deve permitir 
a sua participação na audição por 
videoconferência ou outras tecnologias de 
comunicação à distância, desde que:

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Essa tecnologia esteja disponível; Suprimido

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O suspeito, arguido ou condenado 
tenha dado o seu consentimento quanto ao 
recurso à videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância. 
Antes de dar o seu consentimento quanto 
ao recurso à videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância, o 
suspeito ou arguido tem a possibilidade de 
solicitar aconselhamento de um advogado, 
em conformidade com a Diretiva 
2013/48/UE.

(c) O suspeito, arguido ou condenado 
tenha dado o seu consentimento quanto ao 
recurso à videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância 
para efeitos dessa audição. Antes de dar o 
seu consentimento quanto ao recurso à 
videoconferência ou outras tecnologias de 
comunicação à distância, o suspeito ou 
arguido tem a possibilidade de solicitar 
aconselhamento de um advogado, em 
conformidade com a Diretiva 2013/48/UE. 
As autoridades competentes devem 
facultar aos suspeitos, arguidos ou 
condenados, antes de lhes solicitar que 
consintam ou se oponham à utilização de 
videoconferência ou outra tecnologia de 
comunicação à distância para efeitos 
dessa audição, informações sobre o 
procedimento de realização de uma 
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audição por videoconferência ou outra 
tecnologia de comunicação à distância, 
incluindo o direito à interpretação em 
conformidade com a Diretiva 2010/64/UE 
e o direito de acesso a assistência 
judiciária em conformidade com a 
Diretiva 2013/48/UE;

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O consentimento de um suspeito 
acusado ou de um condenado para a 
utilização de videoconferência seja dado 
voluntária e inequivocamente e a 
autoridade competente que realiza a 
audição por videoconferência ou outra 
tecnologia de comunicação à distância 
tenha verificado esse consentimento antes 
de dar início à audição. A verificação do 
consentimento deve ser inscrita no registo 
da audição, em conformidade com o 
direito nacional do Estado-Membro que 
conduz o processo;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Sem prejuízo da legislação 
nacional que rege o procedimento e os 
prazos de apresentação de provas, a 
tecnologia utilizada para efeitos de 
condução da audição por 
videoconferência ou outra tecnologia de 
comunicação à distância garanta a 
possibilidade de apresentar, rever e 
examinar elementos de prova, 
nomeadamente através da inquirição de 
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testemunhas.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros requerentes e de 
autorização acordam as modalidades 
práticas da audição por videoconferência 
ou outra tecnologia de comunicação à 
distância.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
garantir que as pessoas diretamente 
envolvidas no processo ou pertinentes 
para o processo ao abrigo dos atos 
jurídicos enumerados no anexo II, 
incluindo as pessoas com deficiência, têm 
acesso à infraestrutura necessária para 
utilizar a videoconferência ou outra 
tecnologia de comunicação à distância 
nas instalações das autoridades 
competentes.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não prejudica as 
disposições que regulam o recurso à 
videoconferência ou a outras tecnologias 

2. Os n.os 1 e 1-A não prejudicam as 
disposições que regulam o recurso à 
videoconferência ou a outras tecnologias 
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de comunicação à distância constantes dos 
atos jurídicos enumerados no anexo II.

de comunicação à distância constantes dos 
atos jurídicos enumerados no anexo II.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva do disposto no presente 
regulamento, os procedimentos de 
realização de videoconferências são 
regulamentados pelo direito nacional do 
Estado-Membro que realiza a 
videoconferência.

3. Sob reserva do disposto no presente 
regulamento, os procedimentos de 
realização de videoconferências são 
regulamentados pelo direito nacional do 
Estado-Membro que solicita a 
videoconferência.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Deve ser assegurada a 
confidencialidade da comunicação entre 
os suspeitos, arguidos ou condenados e o 
seu advogado antes e durante a audição por 
videoconferência ou outra tecnologia de 
comunicação à distância.

4. A autoridade competente deve 
assegurar que a comunicação entre os 
suspeitos, arguidos ou condenados e o seu 
advogado antes e durante a audição por 
videoconferência ou outra tecnologia de 
comunicação à distância é confidencial, 
em conformidade com o direito nacional 
aplicável.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Antes de se ouvir uma criança por 
videoconferência ou outras tecnologias de 
comunicação à distância, os titulares da 
responsabilidade parental, na aceção do 
artigo 3.º, ponto 2, da Diretiva (UE) 

5. Antes de se ouvir uma criança por 
videoconferência ou outras tecnologias de 
comunicação à distância, os titulares da 
responsabilidade parental, na aceção do 
artigo 3.º, ponto 2, da Diretiva (UE) 
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2016/800 do Parlamento Europeu e do 
Conselho50, ou outro adulto idóneo nos 
termos do artigo 5.º, n.º 2, da mesma 
diretiva, devem ser prontamente 
informados. Ao decidir se deve ouvir uma 
criança por videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância, a 
autoridade competente deve ter em conta o 
superior interesse da criança.

2016/800 do Parlamento Europeu e do 
Conselho50, ou outro adulto idóneo nos 
termos do artigo 5.º, n.º 2, da mesma 
diretiva, devem ser prontamente 
informados. Ao decidir se deve ouvir uma 
criança por videoconferência ou outras 
tecnologias de comunicação à distância, a 
autoridade competente deve ter em conta o 
superior interesse da criança. Devem 
aplicar-se medidas equivalentes sempre 
que a audição por videoconferência diga 
respeito a um adulto vulnerável. 

__________________ __________________
50 Diretiva (UE) 2016/800 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 
2016, relativa a garantias processuais para 
os menores suspeitos ou arguidos em 
processo penal (JO L 132 de 21.5.2016, 
p. 1).

50 Diretiva (UE) 2016/800 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 
2016, relativa a garantias processuais para 
os menores suspeitos ou arguidos em 
processo penal (JO L 132 de 21.5.2016, 
p. 1).

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o direito nacional de um dos 
Estados-Membros previr a gravação das 
audições em processos nacionais, são 
aplicáveis as mesmas regras às audições 
por videoconferência ou outras tecnologias 
de comunicação à distância em processos 
transfronteiriços. Os Estados-Membros 
devem tomar medidas adequadas para 
garantir que esses registos são seguros e 
não são divulgados ao público.

6. Se o direito nacional de um dos 
Estados-Membros previr a gravação das 
audições em processos nacionais, são 
aplicáveis as mesmas regras às audições 
por videoconferência ou outras tecnologias 
de comunicação à distância em processos 
transfronteiriços. Os Estados-Membros 
onde o processo está a decorrer devem 
tomar medidas adequadas para garantir que 
esses registos são seguros e não são 
divulgados ao público.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se um documento transmitido 
numa comunicação eletrónica ao abrigo do 
artigo 3.º do presente regulamento 
necessitar ou se nele figurar um selo ou 
assinatura manuscrita, podem ser utilizados 
em seu lugar selos eletrónicos qualificados 
ou assinaturas eletrónicas qualificadas na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 910/2014.

2. Se um documento transmitido 
numa comunicação eletrónica ao abrigo do 
artigo 3.º ou do artigo 5.º do presente 
regulamento necessitar ou se nele figurar 
um selo ou assinatura manuscrita, podem 
ser utilizados em seu lugar selos 
eletrónicos qualificados ou assinaturas 
eletrónicas qualificadas na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 910/2014.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se um documento transmitido 
numa comunicação eletrónica ao abrigo 
do artigo 5.º do presente regulamento 
necessitar ou se nele figurar um selo ou 
assinatura manuscrita, podem ser 
utilizados em seu lugar selos eletrónicos 
avançados, assinaturas eletrónicas 
avançadas, selos eletrónicos qualificados 
ou assinaturas eletrónicas qualificadas na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 910/2014.

Suprimido

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
estabelecer os meios técnicos que 
permitam proceder ao pagamento das 
custas referidas no n.º 1 por meio do ponto 
de acesso eletrónico europeu.

2. Os Estados-Membros devem 
estabelecer os meios técnicos acessíveis 
que permitam proceder ao pagamento das 
custas referidas no n.º 1 por meio do ponto 
de acesso eletrónico europeu.
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Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Adoção de atos de execução pela 
Comissão

Adoção de atos delegados pela Comissão

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar atos de execução 
que criem o sistema informático 
descentralizado, estabelecendo:

A Comissão deve adotar atos delegados 
nos termos do artigo 15.º-A a fim de 
completar o presente regulamento através 
de atos de execução que criem o sistema 
informático descentralizado, 
estabelecendo:

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As especificações, objetivos e 
requisitos técnicos relacionados 
enumerados no n.º 1 devem ser 
estabelecidos em estreita consulta com os 
peritos e os profissionais da justiça 
relevantes.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2



PE737.303v02-00 48/63 RR\1274537PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

2. Os atos de execução referidos no 
n.º 1 do presente artigo são adotados pelo 
procedimento de exame referido no artigo 
16.º.

Suprimido

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os atos de execução que criam o 
sistema informático descentralizado para 
os atos jurídicos enumerados no anexo I, 
pontos 3 e 4, e os atos jurídicos 
enumerados no anexo II, pontos 2, 6 e 10, 
devem ser adotados até [dois anos após a 
entrada em vigor].

3. Os atos delegados referidos no 
n.º 1 do presente artigo devem ser 
adotados até:

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) [Um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento] para os atos 
jurídicos enumerados no anexo I, pontos 
3 e 4, e os atos jurídicos enumerados no 
anexo II, pontos 2, 6 e 10;

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) [Dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento] para os 
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atos jurídicos enumerados no anexo I, 
pontos 1, 8 e 9, e os atos jurídicos 
enumerados no anexo II, ponto 11;

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) [Três anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento] para os 
atos jurídicos enumerados no anexo I, 
pontos 6, 10 e 11, e os atos jurídicos 
enumerados no anexo II, pontos 3, 4, 5 e 
9;

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) [Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento] para os 
atos jurídicos enumerados no anexo I, 
pontos 2, 5, 7 e 12, e os atos jurídicos 
enumerados no anexo II, pontos 1, 7 e 8.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os atos de execução que criam o 
sistema informático descentralizado para 
os atos jurídicos enumerados no anexo I, 
pontos 1, 8 e 9, e o ato jurídico constante 
do anexo II, ponto 11, devem ser adotados 
até [três anos após a entrada em vigor].

Suprimido
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Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos de execução que criam o 
sistema informático descentralizado para 
os atos jurídicos enumerados no anexo I, 
pontos 6, 10 e 11, e os atos jurídicos 
enumerados no anexo II, pontos 3, 4, 5 e 
9, devem ser adotados até [cinco anos 
após a entrada em vigor].

Suprimido

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos de execução que criam o 
sistema informático descentralizado para 
os atos jurídicos enumerados no anexo I, 
pontos 2, 5, 7 e 12, e os atos jurídicos 
enumerados no anexo II, pontos 1, 7 e 8, 
devem ser adotados até [seis anos após a 
entrada em vigor].

Suprimido

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Formação

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os profissionais forenses 
envolvidos e as autoridades competentes 
recebam a formação necessária para a 
utilização eficiente dos sistemas 
informáticos descentralizados e para a 
utilização adequada da videoconferência 
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e de outra tecnologia comunicação à 
distância. 
2. A Comissão deve prestar apoio à 
formação dos profissionais forenses 
envolvidos e das autoridades competentes 
na utilização eficiente do sistema 
informático descentralizado. 
3. Os Estados-Membros devem 
incentivar as autoridades a partilhar as 
boas práticas em matéria de 
videoconferência, a fim de reduzir os 
custos e aumentar a eficiência.
4. Os Estados-Membros devem ser 
apoiados e incentivados pela Comissão a 
solicitar subvenções para apoiar as 
atividades referidas nos n.os 1 e 3, ao 
abrigo dos programas financeiros 
pertinentes da União.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é responsável pela 
criação, manutenção e desenvolvimento de 
uma aplicação informática de referência, 
que os Estados-Membros podem optar por 
aplicar como sistema de retaguarda em vez 
de um sistema informático nacional. A 
criação, a manutenção e o desenvolvimento 
da aplicação informática de referência são 
financiados pelo orçamento geral da União.

1. A Comissão é responsável pela 
criação, acessibilidade, manutenção e 
desenvolvimento de uma aplicação 
informática de referência, que os Estados-
Membros podem optar por aplicar como 
sistema de retaguarda em vez de um 
sistema informático nacional. A criação, a 
manutenção e o desenvolvimento da 
aplicação informática de referência são 
financiados pelo orçamento geral da União.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem 3. Os Estados-Membros devem ser 
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ser impedidos de solicitar subvenções para 
apoiar as atividades referidas nos n.os 1 e 2 
ao abrigo dos programas financeiros 
pertinentes da União.

apoiados e incentivados pela Comissão a 
solicitar subvenções para apoiar as 
atividades referidas nos n.os 1 e 2 ao abrigo 
dos programas financeiros pertinentes da 
União.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 12.º é conferido à 
Comissão por um prazo de cinco anos a 
contar de... [data de entrada em vigor do 
ato legislativo de base]. A Comissão deve 
elaborar um relatório relativo à delegação 
de poderes pelo menos nove meses antes 
do termo desse prazo de cinco anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho se opuserem pelo menos 
três meses antes do termo de cada prazo.
3.  A delegação de poderes referida 
no artigo 12.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma 
data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
de quaisquer atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 



RR\1274537PT.docx 53/63 PE737.303v02-00

PT

por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão deve notificá-lo 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 12.º só entram em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/201151.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
__________________
51 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
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Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. De cinco em cinco anos após a data 
de aplicação prevista no artigo 25.º, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório baseado nas informações 
prestadas pelos Estados-Membros e 
recolhidas pela Comissão.

1. De três em três anos após a data de 
aplicação prevista no artigo 25.º, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório baseado nas informações 
prestadas pelos Estados-Membros e 
recolhidas pela Comissão. Deve também 
incluir uma avaliação do efeito da 
comunicação eletrónica sobre a igualdade 
de armas no contexto de processos civis e 
penais transfronteiriços.

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro deve 
designar uma ou mais autoridades 
competentes encarregadas de transmitir 
anualmente à Comissão os seguintes dados:

3. Cada Estado-Membro deve 
designar uma ou mais autoridades 
competentes, conforme identificadas ao 
abrigo do artigo 18.º, n.º 1, alínea d-A), 
encarregadas de transmitir anualmente à 
Comissão os seguintes dados:

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) O número de profissionais 
forenses relevantes que completaram 
formação na utilização de instrumentos 
digitais para a cooperação judiciária;

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) O número de processos em que foi 
prestada assistência jurídica e técnica a 
pessoas singulares ou coletivas na sua 
utilização do ponto de acesso eletrónico 
europeu ou dos portais informáticos 
nacionais, se disponíveis.

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Identificação das autoridades 
competentes que devem ser consideradas 
como tal relativamente a processos ao 
abrigo dos atos jurídicos enumerados nos 
anexos I e II.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem 
notificar a Comissão se estiverem em 
condições de pôr em funcionamento o 

2. Os Estados-Membros devem 
notificar a Comissão se estiverem em 
condições de pôr em funcionamento o 
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sistema informático descentralizado mais 
cedo do que o exigido pelo presente 
regulamento. A Comissão deve 
disponibilizar essas informações por via 
eletrónica, nomeadamente através do Portal 
Europeu da Justiça.

sistema informático descentralizado mais 
cedo do que o exigido pelo presente 
regulamento. A Comissão deve 
disponibilizar essas informações por via 
eletrónica, nomeadamente através do Portal 
Europeu da Justiça.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1896/2006
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O requerimento deve ser 
apresentado em suporte papel, pelos meios 
de comunicação eletrónicos previstos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) …/… [o 
presente regulamento]53* ou por quaisquer 
outros meios de comunicação, inclusive 
eletrónicos, aceites pelo Estado-Membro 
de origem e disponíveis no tribunal de 
origem.

5. O requerimento deve ser 
apresentado em suporte papel, pelos meios 
de comunicação eletrónicos previstos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) …/… [o 
presente regulamento]53* ou, sempre que a 
utilização desses meios não seja possível 
em casos excecionais devidamente 
identificados, por quaisquer outros meios 
de comunicação, inclusive eletrónicos, 
aceites pelo Estado-Membro de origem e 
disponíveis no tribunal de origem.

__________________ __________________
53* Regulamento (UE) […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
digitalização da cooperação judiciária e do 
acesso à justiça em matéria civil, comercial 
e penal com incidência transfronteiriça, e 
que altera determinados atos no domínio da 
cooperação judiciária (JO L …).

53* Regulamento (UE) […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
digitalização da cooperação judiciária e do 
acesso à justiça em matéria civil, comercial 
e penal com incidência transfronteiriça, e 
que altera determinados atos no domínio da 
cooperação judiciária (JO L …).

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1896/2006
Artigo 16 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A declaração de oposição deve ser 
apresentada em suporte papel, pelos meios 
eletrónicos previstos no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) …/… [o presente 
regulamento]55* ou por quaisquer outros 
meios de comunicação, inclusive 
eletrónicos, aceites pelo Estado-Membro 
de origem e disponíveis no tribunal de 
origem.

4. A declaração de oposição deve ser 
apresentada em suporte papel, pelos meios 
eletrónicos previstos no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) …/… [o presente 
regulamento]55* ou, sempre que a 
utilização desses meios não seja possível 
em casos excecionais devidamente 
identificados, por quaisquer outros meios 
de comunicação, inclusive eletrónicos, 
aceites pelo Estado-Membro de origem e 
disponíveis no tribunal de origem.

__________________ __________________
55* Regulamento (UE) […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
digitalização da cooperação judiciária e do 
acesso à justiça em matéria civil, comercial 
e penal com incidência transfronteiriça, e 
que altera determinados atos no domínio da 
cooperação judiciária (JO L …).

55* Regulamento (UE) […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
digitalização da cooperação judiciária e do 
acesso à justiça em matéria civil, comercial 
e penal com incidência transfronteiriça, e 
que altera determinados atos no domínio da 
cooperação judiciária (JO L …).

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 861/2007
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O requerente inicia o processo 
europeu para ações de pequeno montante 
preenchendo o formulário de requerimento 
modelo A, constante do anexo I do 
presente regulamento, e apresentando-o ao 
órgão jurisdicional competente, quer 
diretamente, quer pelo correio, quer pelos 
meios de comunicação eletrónicos 
previstos no artigo 5.º do Regulamento 
(UE) …/… [o presente regulamento]58*, 
quer por qualquer outro meio de 
comunicação, designadamente o fax ou o 
correio eletrónico, aceite pelo Estado-
Membro em que tenha início o processo. O 
formulário de requerimento deve incluir 

1. O requerente inicia o processo 
europeu para ações de pequeno montante 
preenchendo o formulário de requerimento 
modelo A, constante do anexo I do 
presente regulamento, e apresentando-o ao 
órgão jurisdicional competente, quer 
diretamente, quer pelo correio, quer pelos 
meios de comunicação eletrónicos 
previstos no artigo 5.º do Regulamento 
(UE) …/… [o presente regulamento]58*, 
quer, sempre que a utilização desses meios 
não seja possível em casos excecionais 
devidamente identificados, por qualquer 
outro meio de comunicação, 
designadamente o fax ou o correio 
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uma descrição das provas que sustentam o 
pedido e ser acompanhado, se for caso 
disso, de eventuais documentos 
comprovativos.

eletrónico, aceite pelo Estado-Membro em 
que tenha início o processo. O formulário 
de requerimento deve incluir uma 
descrição das provas que sustentam o 
pedido e ser acompanhado, se for caso 
disso, de eventuais documentos 
comprovativos.

__________________ __________________
58* Regulamento (UE) […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
digitalização da cooperação judiciária e do 
acesso à justiça em matéria civil, comercial 
e penal com incidência transfronteiriça, e 
que altera determinados atos no domínio da 
cooperação judiciária (JO L …).

58* Regulamento (UE) […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
digitalização da cooperação judiciária e do 
acesso à justiça em matéria civil, comercial 
e penal com incidência transfronteiriça, e 
que altera determinados atos no domínio da 
cooperação judiciária (JO L …).

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem começar a 
utilizar o sistema informático 
descentralizado referido no artigo 3.º, n.º 1, 
e no artigo 5.º, n.os 1 e 2, a partir do 
primeiro dia do mês seguinte ao período de 
dois anos após a adoção do ato de 
execução referido no artigo 12.º, n.º 3.

Os Estados-Membros devem começar a 
utilizar o sistema informático 
descentralizado referido no artigo 3.º, n.º 1, 
e no artigo 5.º, n.os 1 e 2, a partir do 
primeiro dia do mês seguinte ao período de 
um ano após a adoção do ato de execução 
referido no artigo 12.º, n.º 3.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem utilizar esse 
sistema informático descentralizado no 
âmbito dos processos iniciados a partir da 
data referida no primeiro parágrafo.

Os Estados-Membros devem utilizar esse 
sistema informático descentralizado para 
tratar de processos iniciados a partir da 
data referida no primeiro parágrafo.

Alteração 105
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem começar a 
utilizar o sistema informático 
descentralizado referido no artigo 3.º, n.º 1, 
e no artigo 5.º, n.os 1 e 2, a partir do 
primeiro dia do mês seguinte ao período de 
dois anos após a adoção do ato de 
execução referido no artigo 12.º, n.º 4.

Os Estados-Membros devem começar a 
utilizar o sistema informático 
descentralizado referido no artigo 3.º, n.º 1, 
e no artigo 5.º, n.os 1 e 2, a partir do 
primeiro dia do mês seguinte ao período de 
um ano após a adoção do ato de execução 
referido no artigo 12.º, n.º 4.

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem utilizar esse 
sistema informático descentralizado no 
âmbito dos processos iniciados a partir da 
data referida no primeiro parágrafo.

Os Estados-Membros devem utilizar esse 
sistema informático descentralizado para 
tratar de processos iniciados a partir da 
data referida no primeiro parágrafo.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem começar a 
utilizar o sistema informático 
descentralizado referido no artigo 3.º, n.º 1, 
e no artigo 5.º, n.os 1 e 2, a partir do 
primeiro dia do mês seguinte ao período de 
dois anos após a adoção do ato de 
execução referido no artigo 12.º, n.º 5.

Os Estados-Membros devem começar a 
utilizar o sistema informático 
descentralizado referido no artigo 3.º, n.º 1, 
e no artigo 5.º, n.os 1 e 2, a partir do 
primeiro dia do mês seguinte ao período de 
um ano após a adoção do ato de execução 
referido no artigo 12.º, n.º 5.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem utilizar esse 
sistema informático descentralizado no 
âmbito dos processos iniciados a partir da 
data referida no primeiro parágrafo.

Os Estados-Membros devem utilizar esse 
sistema informático descentralizado para 
tratar de processos iniciados a partir da 
data referida no primeiro parágrafo.

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem começar a 
utilizar o sistema informático 
descentralizado referido no artigo 3.º, n.º 1, 
e no artigo 5.º, n.os 1 e 2, a partir do 
primeiro dia do mês seguinte ao período de 
dois anos após a adoção do ato de 
execução referido no artigo 12.º, n.º 6.

Os Estados-Membros devem começar a 
utilizar o sistema informático 
descentralizado referido no artigo 3.º, n.º 1, 
e no artigo 5.º, n.os 1 e 2, a partir do 
primeiro dia do mês seguinte ao período de 
um ano após a adoção do ato de execução 
referido no artigo 12.º, n.º 6.

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem utilizar esse 
sistema informático descentralizado no 
âmbito dos processos iniciados a partir da 
data referida no primeiro parágrafo.

Os Estados-Membros devem utilizar esse 
sistema informático descentralizado para 
tratar de processos iniciados a partir da 
data referida no primeiro parágrafo.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a partir 
[do primeiro dia do mês seguinte ao prazo 
de dois anos após a data de entrada em 

O presente regulamento é aplicável a partir 
[do primeiro dia do mês seguinte ao prazo 
de um ano após a data de entrada em 
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vigor]. vigor].
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Erik Marquardt, Karen Melchior, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa, 
Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, 
Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, 
Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, 
Axel Voss, Marion Walsmann, Jadwiga Wiśniewska, Lara Wolters, 
Javier Zarzalejos

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Magdalena Adamowicz, Patrick Breyer, Susanna Ceccardi, Caterina 
Chinnici, Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Andrzej 
Halicki, Heidi Hautala, Beata Kempa, Philippe Olivier, Catharina 
Rinzema, Yana Toom, Dragoş Tudorache, Petar Vitanov, Tomáš 
Zdechovský, Kosma Złotowski

Suplentes (art. 209.º, n.º 7) presentes no 
momento da votação final

Gheorghe Falcă, Jean-François Jalkh, Petra Kammerevert, Katrin 
Langensiepen, Marisa Matias, Martina Michels, Ljudmila Novak, 
Stanislav Polčák, Eleni Stavrou, Mick Wallace, Bernhard Zimniok, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Milan Zver

Data de entrega 9.3.2023
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ECR Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski

ID Susanna Ceccardi, Patricia Chagnon, Jean-François Jalkh, Philippe Olivier, Annalisa Tardino, Tom 
Vandendriessche, Bernhard Zimniok

NI Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE Magdalena Adamowicz, Pascal Arimont, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, 
Nuno Melo, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, 
Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Milan 
Zver

Renew Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, 
Moritz Körner, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa, Catharina Rinzema, Ramona Strugariu, Yana Toom, 
Dragoş Tudorache

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, 
Evin Incir, Marina Kaljurand, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan 
Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Lara Wolters

The Left Marisa Matias, Martina Michels

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Katrin 
Langensiepen, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

0 -

2 0
The Left Clare Daly, Mick Wallace

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


