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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a ligação entre o mandado de detenção europeu (MDE) e a cidadania 
da UE torna o MDE um corolário da livre circulação de pessoas assente no princípio do 
reconhecimento mútuo; que a confiança mútua entre os Estados-Membros é uma 
condição sine qua non para o funcionamento eficaz do MDE e depende do respeito 
partilhado pelos direitos fundamentais, tal como consagrados no Tratado da União 
Europeia (TUE) e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia;

B. Considerando que as preocupações relativas à falta de independência das autoridades 
judiciais nacionais e às condições de detenção nalguns Estados-Membros contribuíram 
para minar a confiança mútua nos últimos anos;

C. Considerando que as autoridades do Reino Unido têm sido responsáveis pela emissão e 
execução de um número considerável de MDE; que a Declaração Política sobre as 
futuras relações estipula que o Reino Unido e a UE «estabelecerão uma cooperação no 
domínio da aplicação coerciva da lei e cooperação judiciária em matéria penal que seja 
abrangente, estreita, equilibrada e recíproca»;

D. Considerando que estão ainda a ser negociadas novas disposições para a cooperação em 
matéria de justiça penal entre a UE e o Reino Unido;

E. Considerando que a saída do Reino Unido da UE torna obsoleto o artigo 10.º, n.os 4 e 5, 
do Protocolo n.º 36 do TUE;

1. Recorda que a Decisão-Quadro relativa ao mandado de detenção europeu (a seguir 
«Decisão-Quadro»), que estabelece um dos instrumentos mais antigos baseados no 
reconhecimento mútuo em matéria penal, é um instrumento eficaz de cooperação 
judicial que conduziu a uma simplificação considerável e contribuiu para acelerar os 
processos de entrega entre os Estados-Membros em comparação com os sistemas 
tradicionais de cooperação em matéria de extradição entre diferentes jurisdições;

2. Reconhece que a Decisão-Quadro constitui uma pedra angular do espaço europeu de 
liberdade, segurança e justiça e que a sua correta implementação é fundamental para 
assegurar uma cooperação harmoniosa entre as autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei;

3. Reconhece que a aplicação da Decisão-Quadro colocou os sistemas jurídicos em muitos 
Estados-Membros sob pressão, nomeadamente no que diz respeito à extradição dos seus 
próprios cidadãos; observa que a Decisão-Quadro revelou diferenças nacionais 
acentuadas em termos de direito penal material e processual;

4. Considera que a dimensão transfronteiriça de um número maior de crimes, incluindo os 
relacionados com a corrupção, o tráfico de seres humanos, os crimes digitais, os danos 
ambientais e a violência baseada no género, torna ainda mais crucial o respeito dos 
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Estados-Membros pelo Estado de direito e pelos direitos fundamentais, em particular no 
que se refere aos direitos processuais;

5. Salienta que o termo efetivo das medidas transitórias no domínio da justiça e dos 
assuntos internos, nos termos do título VII do Protocolo n.º 36 do TUE, reforça a 
responsabilidade dos Estados-Membros, em conformidade com o princípio de 
cooperação leal consagrado no artigo 4.º, n.º 3, do TUE, de se absterem de adotar 
qualquer medida suscetível de pôr em perigo a realização dos objetivos da União, 
designadamente os previstos no artigo 3.º do TUE;

6. Observa que a execução do MDE ainda não atingiu todo o seu potencial devido à falta 
de confiança entre os Estados-Membros; insiste em que os Estados-Membros são 
responsáveis por assegurar um elevado nível de confiança mútua, em resultado da sua 
obrigação de respeitar os Tratados, a Carta dos Direitos Fundamentais e a legislação da 
UE, bem como da adesão das suas instituições aos valores da UE, nomeadamente o 
respeito pelo Estado de direito e pelos direitos fundamentais (artigos 2.º e 6.º do TUE);

7. Salienta que o princípio do reconhecimento mútuo em que se baseia o sistema do MDE 
assenta na confiança dos Estados-Membros de que os seus ordenamentos jurídicos 
nacionais são capazes de proporcionar uma proteção equivalente e eficaz dos direitos 
fundamentais reconhecidos a nível da UE, em particular na Carta;

8. Sublinha, por conseguinte, no que diz respeito ao MDE, que os Estados-Membros têm a 
obrigação de assegurar um elevado nível de proteção dos direitos processuais e 
fundamentais e de respeito pelo Estado de direito, bem como a independência do seu 
poder judicial, a fim de garantir uma proteção jurídica eficaz; toma conhecimento da 
evolução significativa da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) que confirmou estes princípios;

9. Salienta que a criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e 
os direitos fundamentais contribuirá para reforçar a confiança mútua entre os 
Estados-Membros, reforçando assim o princípio do reconhecimento mútuo;

10. Observa que qualquer violação dos valores da União consagrados no artigo 2.º do TUE 
por parte de um Estado-Membro compromete a boa aplicação da Decisão-Quadro, 
diminuindo essa confiança; insiste, por conseguinte, em que o respeito destes valores 
deve ser assegurado através da implementação de todos os mecanismos de controlo e de 
correção disponíveis;

11. Refere, a esse respeito, a iniciativa do Ciclo de Análise do Estado de direito anunciada 
pela Comissão, em julho de 2019, e o primeiro relatório anual sobre o Estado de direito 
em todos os Estados-Membros, de 30 de setembro de 2020;

12. Considera que a aplicação da Decisão-Quadro deve ser analisada no contexto da criação 
do referido mecanismo; insta a Comissão a atualizar o seu «Manual sobre a emissão e a 
execução de um mandado de detenção europeu», de modo a refletir a evolução 
significativa da jurisprudência nesta matéria;

13. Considera que é necessário adotar outras medidas horizontais para aumentar a confiança 
mútua nos sistemas nacionais de justiça penal, conduzindo assim a uma cooperação 
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judiciária mais eficaz;

14. Sublinha, a esse respeito, o papel importante das agências, como a Agência da União 
Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust), e de iniciativas, como a recente 
criação do grupo de coordenação do MDE, destinadas a desenvolver a confiança mútua;

15. Recorda a importância de assegurar a todas as pessoas que sejam objeto de um MDE a 
garantia dos seus direitos processuais, designadamente os direitos de informação sobre 
os processos, de aconselhamento e representação por advogado, de apoio judiciário e de 
interpretação e tradução;

16. Salienta que, uma vez cumpridos os requisitos processuais para as infrações enumeradas 
no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro, o princípio do reconhecimento mútuo deve ser 
plenamente aplicado, e qualquer exceção deve ser interpretada de forma restritiva, sem 
apreciar o mérito das acusações;

17. Sublinha que são necessárias melhorias na aplicação da Decisão-Quadro, devendo 
abranger uma maior implementação dos direitos processuais dos suspeitos, a garantia do 
respeito das normas mínimas no que se refere às condições de detenção, a aplicação do 
princípio ne bis in idem, e das regras relativas à execução de um mandado de detenção, 
se a pessoa que é objeto do MDE for menor de idade e não puder, em razão da sua 
idade, ser responsabilizada criminalmente pelos factos que fundamentam o mandado de 
detenção nos termos da lei do Estado-Membro de execução;

18. Recorda que a Decisão-Quadro foi adotada utilizando o método de cooperação 
intergovernamental no âmbito do antigo terceiro pilar relativo à cooperação policial e 
judiciária em matéria penal; reconhece as vantagens de integrar plenamente a 
Decisão-Quadro no Tratado de Lisboa, enquanto regulamento da UE na aceção do 
artigo 288.º do TFUE e em conformidade com o artigo 10.º, n.º 2, do Protocolo n.º 36 
do TUE, permitindo assim que o Parlamento Europeu atue na qualidade de colegislador;

19. Está convicto de que tal processo de «lisbonização» proporcionará benefícios 
substanciais em termos de legitimidade democrática, segurança jurídica e transparência, 
reforçará a coerência com outros instrumentos de direito penal adotados ao abrigo do 
processo legislativo ordinário e permitirá a clarificação do conceito de «autoridade 
judiciária» como um conceito autónomo do direito da UE; considera que este processo 
deve, nomeadamente, prever uma obrigação para a autoridade de emissão de aplicar de 
forma coerente um teste de proporcionalidade e de estabelecer motivos expressos de 
recusa de entrega de uma pessoa em conformidade com o artigo 6.º do TUE e a Carta 
dos Direitos Fundamentais, prever obrigações expressas para os Estados-Membros de 
prestar informações sobre as modalidades de emissão e execução dos MDE e reforçar os 
poderes de execução da Comissão; recorda, no entanto, que essa integração não deve ser 
feita em detrimento de uma melhoria rápida da aplicação do atual quadro jurídico;

20. Propõe, a este respeito, que, durante a atual legislatura, o Parlamento organize 
regularmente audições com os Estados-Membros e a Eurojust, a fim de aumentar a 
transparência e intensificar o diálogo sobre a aplicação da Decisão-Quadro;

21. Apoia a revisão da lista das infrações enumeradas no artigo 2.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro, em consonância com a experiência relevante no quadro da sua 
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aplicação;

22. Salienta que a Carta dos Direitos Fundamentais, enquanto fonte de direito primário, tem 
sempre primazia sobre qualquer ato de direito derivado relativo ao MDE; insiste em 
que, tal como indicado no artigo 51.º, n.º 1, da Carta, os Estados-Membros e, 
consequentemente, os seus tribunais, devem respeitar a Carta quando aplicam o direito 
da UE, o que é o caso quando a autoridade judiciária de emissão e a autoridade 
judiciária de execução aplicam as disposições da legislação nacional adotadas para 
transpor a Decisão-Quadro; considera, por conseguinte, que a entrega automática está 
fora de questão, tal como confirmado pelo TJUE no Acórdão Aranyosi (C‑404/15); 
insiste em que o controlo judicial é sempre necessário para verificar, designadamente, 
se foi adotada uma decisão legal, se esteve envolvida uma autoridade competente e se 
foram respeitados os direitos fundamentais; observa que, quando a autoridade judicial 
do Estado-Membro de execução tem provas de um risco real de violação dos direitos 
fundamentais no Estado-Membro de emissão, essa autoridade judicial deve avaliar a 
existência desse risco quando é chamada a decidir sobre a entrega de uma pessoa às 
autoridades do Estado-Membro de emissão;

23. Observa que a saída do Reino Unido da UE cria oportunidades para uma maior 
unificação do espaço de justiça penal; recorda que a Declaração Política sobre as futuras 
relações estipula que o Reino Unido e a UE «estabelecerão uma cooperação no domínio 
da aplicação coerciva da lei e cooperação judiciária em matéria penal que seja 
abrangente, estreita, equilibrada e recíproca»;

24. Salienta que, caso a UE e o Reino Unido não adotem um novo acordo sobre a 
extradição no âmbito de um acordo de parceria abrangente até ao final do período de 
transição, as partes terão de voltar a aplicar a Convenção Europeia de Extradição do 
Conselho da Europa, de 1957, que implica procedimentos de natureza política e 
diplomática muito mais lentos do que os procedimentos técnicos;

25. Insiste em que qualquer acordo entre a UE e o Reino Unido no domínio da cooperação 
em matéria de justiça penal deve assentar, designadamente, nos seus compromissos em 
matéria de direitos fundamentais, incluindo a continuação da adesão do Reino Unido à 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da respetiva aplicação, no respeito do 
princípio ne bis in idem e dos direitos processuais, e no papel do Tribunal de Justiça 
nesta matéria.
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