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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o reforço da democracia e da liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação 
social na UE: recurso abusivo a ações a título do direito civil e penal para silenciar 
jornalistas, ONG e a sociedade civil
(2021/2036(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), nomeadamente os artigos 2.º e 3.º, 
o artigo 4.º, n.º 3, e os artigos 5.º, 6.º, 7.º e 19.º,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente os artigos 70.º, 81.º, 82.º, 114.º e 352.º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o Protocolo n.º 1 relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União 
Europeia e o Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, anexos ao TUE e ao TFUE,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 864/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais 
(Roma II)1,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Bruxelas I)2,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2021/692 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 28 de abril de 2021, que cria o Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores e 
que revoga o Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e 
o Regulamento (UE) n.º 390/2014 do Conselho3,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2021/693 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 28 de abril de 2021 que cria o Programa Justiça e revoga o Regulamento (UE) n.º 
1382/20134,

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de maio de 2013, sobre a Carta da UE: 
enquadramento geral da liberdade nos meios de comunicação social na UE5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de outubro de 2016, que contém recomendações 
à Comissão sobre a criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de 

1 JO L 199 de 31.7.2007, p. 40.
2 JO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
3 JO L 156 de 5.5.2021, p. 1.
4 JO L 156 de 5.5.2021, p. 21.
5 JO C 55 de 12.2.2016, p. 33.
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direito e os direitos fundamentais6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de abril de 2018, sobre a necessidade de criar um 
Instrumento de Valores Europeus para apoiar as organizações da sociedade civil que 
promovem os valores fundamentais na União Europeia a nível local e nacional7,

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de abril de 2018, sobre a proteção dos jornalistas 
de investigação na Europa: o caso do jornalista eslovaco Ján Kuciak e de Martina 
Kušnírová8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de maio de 2018, sobre o pluralismo e a liberdade 
dos meios de comunicação social na União Europeia9,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de novembro de 2018, sobre a necessidade de 
um mecanismo abrangente da UE para a proteção da democracia, do primado do Direito 
e dos direitos fundamentais10,

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de março de 2019, sobre a situação do Estado de 
direito e da luta contra a corrupção na UE, especificamente em Malta e na Eslováquia11,

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de dezembro de 2019, sobre o Estado de direito 
em Malta, na sequência das recentes revelações sobre o homicídio de Daphne Caruana 
Galizia12,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o relatório anual de 
2018 sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da União 
Europeia nesta matéria13,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de outubro de 2020, sobre a criação de um 
mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais14,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de novembro de 2020, sobre o reforço da 
liberdade dos meios de comunicação social: proteção dos jornalistas na Europa, 
discursos de ódio, desinformação e o papel das plataformas15,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de novembro de 2020, sobre a situação dos 
direitos fundamentais na União Europeia – Relatório anual para os anos 2018-201916,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de dezembro de 2020, sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027, o Acordo Interinstitucional, o Instrumento de 

6 JO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
7 JO C 390 de 18.11.2019, p. 117.
8 JO C 390 de 18.11.2019, p. 111.
9 JO C 41 de 6.2.2020, p. 64.
10 JO C 363 de 28.10.2020, p. 45.
11 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0328.
12 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0103.
13 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0007.
14 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0251.
15 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0320.
16 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0328.
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Recuperação da UE e o Regulamento relativo ao Estado de Direito17,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de março de 2021, sobre a aplicação do 
Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismo de condicionalidade do Estado de 
direito18,

– Tendo em conta a sua resolução, de 29 de abril de 2021, sobre o assassinato de Daphne 
Caruana Galizia e o Estado de direito em Malta19,

– Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia,

– Tendo em conta o Programa de Trabalho da Comissão para 2021 (COM(2020)0690),

– Tendo em conta o plano de ação para a democracia europeia (COM(2020)0790),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 30 de setembro de 2020, intitulada 
«Relatório de 2020 sobre o Estado de Direito: Situação na União Europeia» 
(COM(2020)0580),

– Tendo em conta o seguimento dado pela Comissão Europeia à resolução não legislativa 
do Parlamento Europeu, de 3 de maio de 2018, sobre o pluralismo e a liberdade dos 
meios de comunicação social na União Europeia,

– Tendo em conta o relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
intitulado «Desafios enfrentados pelas organizações da sociedade civil que trabalham no 
domínio dos direitos humanos na União Europeia», publicado em 17 de janeiro de 2018, 
os boletins sobre as consequências em matéria de direitos fundamentais da pandemia de 
coronavírus na UE, publicados em 2020, bem como os outros relatórios, dados e 
instrumentos da Agência, em particular o Sistema de Informação da União Europeia 
sobre Direitos Fundamentais (EFRIS),

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

– Tendo em conta os restantes instrumentos das Nações Unidas em matéria de proteção 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e as recomendações e relatórios do 
Exame Periódico Universal das Nações Unidas, bem como a jurisprudência dos órgãos 
instituídos pelos tratados das Nações Unidas e os procedimentos especiais do Conselho 
dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores de Direitos 
Humanos, de 8 de março de 1999,

– Tendo em conta a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais e a Carta Social Europeia, a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem e o Comité Europeu dos Direitos Sociais, bem como 
as convenções, recomendações, resoluções, pareceres e relatórios da Assembleia 
Parlamentar, do Comité de Ministros, do Comissário para os Direitos Humanos, da 

17 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0360.
18 Textos Aprovados, P9_TA(2021)0103.
19 Textos Aprovados, P9_TA(2021)0148.
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Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, do Comité Diretor sobre a luta 
contra a discriminação, a diversidade e a inclusão, da Comissão de Veneza e de outros 
organismos do Conselho da Europa,

– Tendo em conta a declaração do Conselho da Europa, de 4 de julho de 2012, sobre a 
Conveniência das Normas Internacionais relativas ao Forum Shopping em matéria de 
Difamação, «Turismo de Difamação», para garantir a liberdade de expressão,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho da Europa, de 28 de novembro de 2018, 
sobre a necessidade de reforçar a proteção e a promoção do espaço da sociedade civil na 
Europa (CM/Rec(2018)11),

– Tendo em conta a recomendação do Conselho da Europa aos Estados-Membros, de 7 de 
março de 2018, sobre o pluralismo dos meios de comunicação social e a transparência 
da propriedade dos meios de comunicação social (CM/Rec(2018)1),

– Tendo em conta o relatório anual de 2021 das organizações parceiras da plataforma do 
Conselho da Europa para promover a proteção do jornalismo e a segurança dos 
jornalistas,

– Tendo em conta as recomendações e os relatórios do Gabinete das Instituições 
Democráticas e dos Direitos Humanos, do Representante para a Liberdade dos Meios de 
Comunicação Social e de outros órgãos da Organização para a Segurança e a 
Cooperação na Europa (OSCE),

– Tendo em conta o apelo a uma diretiva que impeça as ações judiciais estratégicas contra 
a participação pública por parte de uma coligação de organizações não 
governamentais20,

– Tendo em conta o estudo encomendado pelo Departamento Temático do Parlamento 
Europeu intitulado «The Use of SLAPPs to Silence Journalists, ONG and Civil Society» 
[A utilização de ações judiciais estratégicas contra a participação pública para silenciar 
jornalistas, as ONG e a sociedade civil], de junho de 2021,

– Tendo em conta a sua nota informativa intitulada «Valor acrescentado europeu de um 
mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais – 
Avaliação preliminar», de 23 de abril de 2020,

– Tendo em conta o artigo 54.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 parecer da Comissão da Cultura e da Educação,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A9-0000/2021),

20 https://rsf.org/en/news/rsf-and-60-other-organisations-call-eu-anti-slapp-directive 

https://rsf.org/en/news/rsf-and-60-other-organisations-call-eu-anti-slapp-directive
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A. Considerando que o jornalismo independente e o acesso à informação pluralista 
constituem dois dos principais pilares da democracia; que a sociedade civil é essencial 
para a prosperidade de qualquer democracia;

B. Considerando que as ações judiciais estratégicas contra a participação pública são ações 
judiciais (por exemplo, ações inibitórias, congelamento de bens) baseadas no direito 
civil e penal, incluindo a ameaça de tais ações, destinadas a impedir a denúncia de 
violações do direito da União e do direito nacional, de corrupção ou de outras práticas 
fraudulentas ou a bloquear a participação do público;

C. Considerando que as ações judiciais estratégicas contra a participação pública se 
tornaram uma prática cada vez mais generalizada utilizada contra jornalistas, 
académicos, a sociedade civil e as ONG, como demonstrado por muitos casos em toda a 
União, nomeadamente pelo caso horripilante da jornalista de investigação Daphne 
Caruana Galizia, alegadamente confrontada com 47 processos civis e penais por 
difamação (que resultou no congelamento dos seus bens) no dia do seu veementemente 
criticado assassinato, em 16 de outubro de 2017, continuando os seus herdeiros a 
enfrentar tais processos judiciais; que, entre outros casos ilustrativos e alarmantes, 
figuram o da Realtid Media, repetidamente ameaçada com uma ação judicial numa 
comarca diferente daquela em que a denúncia em questão teve lugar, e o da Gazeta 
Wyborcza, que continua a ser regularmente alvo de processos instaurados por várias 
entidades públicas e funcionários;

D. Considerando que as ações judiciais estratégicas contra a participação pública na União 
são frequentemente de natureza transfronteiriça, o que resulta em atrasos na 
comunicação de informações, como ilustrado em muitos casos, frequentemente 
relacionados com a proteção ambiental, fraude financeira e/ou corrupção, em que tais 
ações constituem uma clara tentativa de atrasar a publicação de informações, 
interrompendo ou desacreditando o trabalho de jornalistas individuais e de entidades 
editoras, privando assim os cidadãos do seu direito à informação;

Impacto nos Direitos fundamentais e no Estado de Direito: 

1. Salienta que as ações judiciais estratégicas contra a participação pública constituem um 
ataque direto ao exercício de direitos e liberdades fundamentais; sublinha que os direitos 
fundamentais e a democracia estão ligados à defesa do Estado de direito e que a 
violação da liberdade dos meios de comunicação social e da participação democrática 
do público ameaça os valores da União consagrados no artigo 2.º do TUE;  
congratula-se com o facto de o relatório sobre o Estado de direito incluir as ações 
judiciais estratégicas contra a participação pública na sua avaliação da liberdade e do 
pluralismo dos meios de comunicação social em toda a União e chama a atenção para as 
melhores práticas para as combater; solicita que o relatório anual inclua uma avaliação 
exaustiva do enquadramento legal dos meios de comunicação social e, em particular, do 
jornalismo de investigação;

Impacto no mercado interno 

2. Salienta que a participação pública também tem um papel importante a desempenhar no 
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bom funcionamento do mercado interno, uma vez que é frequentemente através da 
participação pública que as violações do direito da União, a corrupção e outras práticas 
que ameaçam o bom funcionamento do mercado interno são comunicadas ao público;

Impacto nos sistemas judiciais 

3. Salienta que as ações judiciais estratégicas contra a participação pública constituem uma 
utilização abusiva dos sistemas judiciais e dos quadros jurídicos dos Estados-Membros, 
em particular quando se trata de enfrentar com êxito os atuais desafios comuns 
delineados no Painel de Avaliação da Justiça, tais como a administração dos processos e 
os processos em atraso; recorda que, num sistema judicial que funcione corretamente, as 
sentenças são proferidas sem demora injustificada e os recursos judiciais são geridos de 
modo a maximizar a eficiência, e que tal só é possível se os juízes e os órgãos judiciais 
não estiverem sobrecarregados com o tratamento de queixas que são posteriormente 
rejeitadas por serem consideradas abusivas e desprovidas de fundamento jurídico;

4. Sublinha que a independência judicial é parte integrante do processo de decisão judicial 
e um requisito decorrente do princípio da tutela jurisdicional efetiva previsto no 
artigo 19.º do TUE;

Discurso de ódio 

5. Salienta que, nos últimos anos, o discurso de ódio em linha tem vindo a generalizar-se 
contra jornalistas, académicos, as ONG e a sociedade civil, incluindo os que defendem 
os direitos LGBTQI, ameaçando assim a liberdade dos meios de comunicação social, a 
liberdade de expressão e a segurança pública, uma vez que o discurso de ódio em linha 
pode incitar à violência real;

Situação atual na União

6. Enfatiza que as ações judiciais estratégicas contra a participação pública são muitas 
vezes infundadas, frívolas ou baseadas em alegações exageradas, e que não são 
instauradas com o objetivo de obter uma decisão judicial favorável, mas apenas para 
intimidar, assediar, interromper, exercer pressão psicológica sobre jornalistas, 
académicos, a sociedade civil e as ONG, ou consumir os seus recursos financeiros, com 
o objetivo último de os chantagear e obrigar ao silêncio através do próprio processo 
judicial; salienta que este efeito dissuasor pode conduzir à autocensura, à supressão da 
participação na vida democrática e também desencorajar outras pessoas de agirem de 
modo semelhante, de se envolverem nestas profissões ou de prosseguirem atividades 
conexas pertinentes;

7. Realça que os litigantes que recorrem às ações judiciais estratégicas contra a 
participação pública fazem uso e abusam das leis de difamação penal, das ações cíveis 
por difamação, da proteção da reputação de uma pessoa ou dos seus direitos de 
propriedade intelectual, como os direitos de autor, mas também que vários outros 
instrumentos são utilizados para silenciar a participação do público, tais como sanções 
laborais (despedimento), acusações penais de fraude fiscal, procedimentos de auditoria 
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fiscal e o abuso das regras de proteção de dados;

8. Sublinha que um desequilíbrio de poderes entre o demandante e o demandado em 
termos de recursos financeiros é uma característica comum das ações judiciais 
estratégicas contra a participação pública;

9. Salienta, relativamente a este problema, que todos os Estados-Membros carecem de 
normas mínimas harmonizadas para proteger os jornalistas, os académicos, a sociedade 
civil e as ONG, bem como para garantir o respeito dos direitos fundamentais nos 
Estados-Membros;

Ações judiciais estratégicas contra a participação pública a nível mundial

10. Lamenta que, até à data, nenhum Estado-Membro tenha adotado legislação específica 
que proporcione proteção contra as ações judiciais estratégicas contra a participação 
pública; observa, no entanto, que a legislação para combater as ações judiciais 
estratégicas contra a participação pública está particularmente bem desenvolvida nos 
Estados Unidos, na Austrália e no Canadá; incentiva a Comissão a analisar as melhores 
práticas atualmente aplicadas fora da UE para combater as ações judiciais estratégicas 
contra a participação pública, o que poderia constituir uma fonte de inspiração valiosa 
para as medidas legislativas e não legislativas da União nesta matéria; sublinha a 
importância da implementação da mais ambiciosa legislação e das melhores práticas 
atualmente em vigor, o que serviria para desencorajar o recurso a ações judiciais 
estratégicas contra a participação pública na União;

Necessidade de ação legislativa 

11. Concorda com os numerosos académicos, profissionais da justiça e vítimas que apontam 
para a necessidade de uma ação legislativa contra o problema crescente das ações 
judiciais estratégicas contra a participação pública; solicita, por conseguinte, com 
urgência, que os Regulamentos Bruxelas I e Roma II sejam alterados, a fim de evitar o 
«turismo de difamação» ou o forum shopping; apela urgentemente à introdução de uma 
norma de conflito uniforme em matéria de difamação, bem como a que sejam 
apresentadas propostas de legislação vinculativa da União em matéria de garantias 
harmonizadas e eficazes para as vítimas de ações judiciais estratégicas contra a 
participação pública em toda a União, nomeadamente através de uma diretiva; defende 
que, sem essa ação legislativa, as ações judiciais estratégicas contra a participação 
pública continuarão a ameaçar o Estado de direito e os direitos fundamentais da 
liberdade de expressão, de associação e de informação na União; manifesta preocupação 
com o facto de, se as medidas se limitarem a ações judiciais relativas a informações, 
poderem continuar a ser utilizadas ações baseadas noutras matérias civis ou penais;

Base jurídica

12. Afirma que as medidas legislativas a nível da União podem basear-se no artigo 81.º do 
TFUE (para as ações cíveis transfronteiriças) e no artigo 82.º do TFUE (para as ameaças 
de ações judiciais em processos transfronteiriços) e, separadamente, no artigo 114.º do 
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TFUE, para proteger a participação do público a fim de assegurar o bom funcionamento 
do mercado interno, expondo a corrupção e outras distorções; observa que esta última 
medida poderia igualmente abranger as tentativas de impedir a investigação e a 
denúncia de violações do direito da União utilizando a mesma base jurídica que a 
Diretiva (UE) 2019/1937 («Diretiva relativa aos denunciantes»);

Regras gerais de proteção

13. Considera que é essencial adotar uma medida legislativa que proteja o papel dos 
jornalistas, dos académicos, da sociedade civil e das ONG na prevenção de violações do 
direito da União e na garantia do bom funcionamento do mercado interno; insta a 
Comissão a apresentar uma proposta legislativa que estabeleça salvaguardas para as 
pessoas que investigam e denunciam estas questões de interesse público;

Justiça civil 

14. Insta a Comissão a apresentar uma proposta para uma medida que desenvolva a 
cooperação judiciária em matéria civil, a fim de resolver os casos transfronteiriços de 
ações judiciais estratégicas contra a participação pública, prevendo regras sobre o 
arquivamento de ações judiciais abusivas e outras ações judiciais instauradas com o 
objetivo de impedir a participação do público, devendo incluir sanções, a tomada em 
consideração de motivos abusivos – mesmo que a ação não seja julgada improcedente –, 
custos e indemnizações; insta, além disso, a Comissão a abordar, numa próxima revisão 
dos Regulamentos Bruxelas I e Roma II, os problemas que estão na origem do forum 
shopping e do turismo de difamação;

Justiça penal

15. Insta a Comissão a apresentar uma proposta de medidas destinadas a garantir que a 
difamação e a calúnia, que constituem ofensas penais na maioria dos Estados-Membros, 
não possam ser utilizadas para efeitos de ações judiciais estratégicas contra a 
participação pública, nomeadamente mediante acusação particular; sublinha os apelos 
do Conselho da Europa e da OSCE à descriminalização da difamação; convida a 
Comissão a abordar, numa proposta legislativa, a questão da gravidade das ameaças das 
ações judiciais estratégicas contra a participação pública; observa que os arguidos são 
frequentemente alvo de acusações penais, ao mesmo tempo que são demandados em 
matéria de responsabilidade civil alegadamente decorrente da mesma conduta;

Interesse legítimo dos demandantes 

16. Declara que a proteção dos direitos legítimos decorrentes do direito da União, incluindo 
os direitos que são sistematicamente invocados em ações judiciais abusivas, deve ser 
assegurada pelos tribunais dos Estados-Membros e não pode ser posta em causa; 
defende, ao mesmo tempo e sem prejuízo dessa proteção, que é necessário impedir 
qualquer utilização abusiva desses direitos de uma forma manifestamente contrária à 
intenção dos legisladores quando os atribui a pessoas singulares ou coletivas; considera 
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que a prevenção de tais abusos é igualmente necessária para a aplicação correta e 
uniforme do direito da União, salvaguardando assim a sua eficácia;

Eventuais medidas não vinculativas 

17. Sublinha a necessidade urgente de um fundo sólido para apoiar as vítimas das ações 
judiciais estratégicas contra a participação pública; salienta a importância de as vítimas 
e potenciais vítimas das ações judiciais estratégicas contra a participação pública 
disporem de informações fáceis e acessíveis sobre este tipo de processos, bem como de 
assistência e apoio jurídicos;

18. Considera que o apoio a organismos independentes capazes de receber queixas e de 
prestar assistência às potenciais vítimas de ações judiciais estratégicas contra a 
participação pública, bem como a formação adequada de juízes e advogados podem 
contribuir substancialmente para reforçar os conhecimentos e as capacidades em matéria 
de deteção e tratamento das ações judiciais estratégicas contra a participação pública e 
da ameaça do uso das mesmas;

19. Considera necessário recolher dados sobre os casos de ações judiciais estratégicas 
contra a participação pública e promover a sensibilização para os efeitos negativos das 
ações judiciais estratégicas contra a participação pública;

Complementaridade com outros instrumentos e políticas 

20. Congratula-se com a estratégia da União para combater a criminalidade organizada para 
2021-2025 e apela à intensificação dos esforços neste domínio; observa que as medidas 
legislativas e não vinculativas não podem ser eficazes nos Estados-Membros em que 
existam preocupações quanto à independência do poder judicial ou à luta contra a 
corrupção;

21. Recorda a importância do Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a um regime 
geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União, que se aplica a todas 
as dotações de autorização e de pagamento desde 1 de janeiro de 2021;

22. Salienta que as medidas a nível da União para combater as ações judiciais estratégicas 
contra a participação pública devem ser complementares e coerentes com outros 
instrumentos disponíveis, como o mecanismo de proteção da democracia, o Estado de 
direito e os direitos fundamentais, as políticas de combate à corrupção e os atuais 
programas financeiros de apoio à sociedade civil e aos sistemas judiciais;

°

° °

23. Insta a Comissão a apresentar propostas com base no anexo à presente resolução;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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ANEXO

1. Um pacote de instrumentos jurídicos vinculativos e não vinculativos 

Medidas legislativas – um pacote que aborde as ações judiciais estratégicas contra a 
participação pública deve incluir propostas: 

o para regras gerais de proteção contra as ações judiciais estratégicas contra a 
participação pública;

o que abordem especificamente questões de justiça civil;
o que abordem, em especial, questões de justiça penal;

Medidas não legislativas – este pacote deve ainda incluir: 

 a formação adequada de juízes e profissionais da justiça em matéria de ações judiciais 
estratégicas contra a participação pública;

 a avaliação da interação entre os diferentes domínios do direito, tais como as 
legislações nacionais em matéria de meios de comunicação social e as leis 
constitucionais neste contexto;

 a criação de um fundo específico da União para prestar apoio financeiro às vítimas das 
ações judiciais estratégicas contra a participação pública;

 o apoio a organismos independentes (como provedores de justiça) capazes de tratar de 
queixas de pessoas ameaçadas ou confrontadas com ações judiciais estratégicas contra 
a participação pública e de lhes prestar assistência;

 um registo da União acessível ao público de todas as decisões judiciais pertinentes;
 um «balcão único» / uma plataforma de apoio que as vítimas das ações judiciais 

estratégicas contra a participação pública possam contactar e onde possam receber 
orientações e obter fácil acesso a informações sobre as ações judiciais estratégicas 
contra a participação pública, nomeadamente no que se refere aos «primeiros 
socorros», à assistência jurídica e ao apoio financeiro e psicológico, nomeadamente 
através de redes de intercâmbio entre pares;

2. Regras gerais 

Uma proposta para uma medida de proteção geral teria o duplo objetivo de proteger as 
pessoas que investigam ou denunciam:

(a) Violações da legislação da União; 

(b) Práticas que ameacem o bom funcionamento do mercado interno. 

As medidas legislativas devem igualmente prever regras sobre:

a) A confidencialidade dos inquéritos e dos relatórios, incluindo das fontes de 
informação;

b) A proibição de retaliação e a aplicação de sanções eficazes às ações judiciais 
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estratégicas contra a participação pública;

c) Medidas de apoio, incluindo: 

i) assistência, informação, aconselhamento prático e apoio eficazes, prestados 
por um «balcão único» para «primeiros socorros» às vítimas das ações 
judiciais estratégicas contra a participação pública;

ii) apoio jurídico e financeiro;

d) medidas eficazes de proteção contra retaliações.

3. Processo civil 

Uma proposta de uma medida de processo civil aplicável em casos transfronteiriços deve 
incluir:

a) A obrigação de o demandante, nos processos relativos à participação do público, 
especificar e fornecer os meios de prova dos motivos pelos quais a ação não é abusiva; 
b) A obrigação de os tribunais rejeitarem sumariamente quaisquer ações abusivas;
c) A obrigação de os tribunais tomarem em consideração o elemento abusivo em 
qualquer decisão final;
d) A possibilidade de terceiros intervirem e serem sub-rogados nos direitos e 
obrigações do demandado;
e) A obrigação de os tribunais terem em conta o interesse público na avaliação dos 
custos e na concessão de indemnizações; 
f) Meios de proteção das vítimas contra ações judiciais estratégicas contra a 
participação pública instauradas fora da União;
g) O direito ao ressarcimento integral das despesas;
h) O direito a indemnização.

Uma proposta da Comissão apresentada na sequência da revisão dos instrumentos de direito 
internacional privado deve definir:

a) A residência habitual do demandado como foro único;
b) A lei do local onde ocorreu a investigação ou a comunicação de informações como 
lei aplicável. 

4. Processo penal 

Uma proposta legislativa relativa aos aspetos de direito penal das ações judiciais estratégicas 
contra a participação pública deve:

a) Especificar que a difamação e a calúnia constituem ofensas penais na maioria dos 
Estados-Membros e não podem ser utilizadas para efeitos de ações judiciais 
estratégicas contra a participação pública, nomeadamente mediante acusação 
particular;
b) Especificar que a ação penal não pode ser utilizada para silenciar jornalistas, 
académicos, a sociedade civil e as ONG;
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c) Facilitar o reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais, bem como a 
cooperação policial e judiciária em matéria penal.

Estas medidas devem complementar as atividades atuais da Comissão, a legislação já adotada 
e as iniciativas futuras. 


