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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 a um 
sistema informatizado de comunicação em processos cíveis e penais transnacionais 
(sistema e-CODEX) e que altera o Regulamento (UE) 2018/1726
(COM(2020)0712 – C9-0389/2020 – 2020/0345(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0712),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 81.º, n.º 2, e o artigo 82.º, n.º 1, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C9-0389/2020),

– 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 27 de abril de 
20211,

– 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 (A9-0000/2021),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

1 Ainda não publicado em Jornal Oficial. 
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) Do ponto de vista do utilizador, o 
acesso aos sistemas de justiça é 
frequentemente enfraquecido por uma 
série de aspetos, tais como a formalidade 
e a onerosidade dos processos, os longos 
atrasos processuais e os custos proibitivos 
do recurso aos sistemas judiciários.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Afigura-se assim importante o 
desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente 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 transnacional rápido, direto, 
interoperável, fiável e seguro de dados 
relacionados com os processos. Um 
sistema como este, que permite aos 
cidadãos e às empresas procederem ao 
intercâmbio de documentos e de provas em 
formato digital com as autoridades 
judiciárias e outras autoridades 
competentes, quando esse intercâmbio se 
encontra previsto no direito nacional ou da 
União, deve contribuir para melhorar o 
acesso à justiça.

(2) Afigura-se importante o 
desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente 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 transnacional rápido, direto, 
interoperável, sustentável, fiável e seguro 
de dados relacionados com os processos. 
Um sistema como este, que permite aos 
cidadãos e às empresas procederem ao 
intercâmbio de documentos e de provas em 
formato digital com as autoridades 
judiciárias e outras autoridades 
competentes, quando esse intercâmbio se 
encontra previsto no direito nacional ou da 
União, deve contribuir para melhorar o 
acesso à justiça e a confiança recíproca 
entre as autoridades judiciárias dos 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Ao melhorar o acesso à justiça, a 
digitalização dos processos em matéria 
civil e penal contribuirá igualmente para 
reforçar o Estado de direito na União, 
assegurando simultaneamente a proteção 
dos direitos fundamentais, como o direito 
à ação e a um tribunal imparcial.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O sistema e-CODEX deverá ser a 
solução privilegiada para uma rede de 
comunicação interoperável, segura e 
descentralizada entre os sistemas 
informáticos nacionais no domínio da 
cooperação judiciária transnacional em 
matéria civil e penal.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O sistema e-CODEX é composto 
por dois elementos de software: o software 
Domibus Gateway para o intercâmbio de 
mensagens com outras portas de ligação e 

(5) O sistema e-CODEX é composto 
por dois elementos de software: o software 
Domibus Gateway para o intercâmbio de 
mensagens com outras portas de ligação e 
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o software Domibus Connector que 
possibilita diversas funcionalidades 
relacionadas com a transmissão de 
mensagens entre sistemas nacionais. A 
porta de ligação baseia-se no módulo 
eDelivery mantido pela Comissão, ao 
passo que a gestão operacional do conector 
está a cargo de um consórcio de 
Estados-Membros e organizações com 
financiamento proveniente de programas 
da União (a entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX). O software 
conector torna possíveis funções como a 
verificação de assinaturas eletrónicas 
através de uma biblioteca de segurança e 
notificações de receção de mensagens. 
Adicionalmente, a entidade que assegura a 
gestão do e-CODEX desenvolveu modelos 
de formulários digitais a utilizar nos 
processos cíveis e penais específicos em 
relação aos quais a entidade conduziu 
experiências-piloto no sistema e-CODEX.

o software Domibus Connector que 
possibilita diversas funcionalidades 
relacionadas com a transmissão de 
mensagens entre sistemas nacionais. A 
porta de ligação baseia-se no módulo 
eDelivery mantido pela Comissão, ao 
passo que a gestão operacional do conector 
está a cargo de um consórcio de 
Estados-Membros e organizações com 
financiamento proveniente de programas 
da União (a entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX). O software 
conector deve tornar possíveis funções 
como a verificação de assinaturas ou selos 
eletrónicos através de uma biblioteca de 
segurança e notificações de receção de 
mensagens. Adicionalmente, a entidade 
que assegura a gestão do e-CODEX deve 
desenvolver normais processuais digitais 
que definam a estrutura eletrónica dos 
dados trocados no contexto do sistema 
e-CODEX e que devem ser utilizadas nos 
processos cíveis e penais específicos. A 
Comissão deve assegurar que essas 
normas processuais digitais sejam 
previstas num ato de execução que 
estabeleça regras pormenorizadas sobre a 
utilização do sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve definir e enquadrar 

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve definir e enquadrar 
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claramente os componentes do sistema 
e-CODEX por forma a garantir a sua 
sustentabilidade técnica. O sistema deve 
definir os componentes informáticos de um 
ponto de acesso, que deve ser composto 
por uma porta de ligação para efeitos de 
comunicação segura com outras portas de 
ligação identificadas e um conector para 
efeitos de apoio ao intercâmbio de 
mensagens. Deve igualmente incluir 
normas processuais digitais constituídas 
por modelos dos processos que definam o 
formato eletrónico dos documentos 
utilizados no contexto desses processos 
para apoiar a utilização dos pontos de 
acesso do e-CODEX em procedimentos 
legais previstos nos atos jurídicos adotados 
no domínio da cooperação judiciária e 
permitir o intercâmbio de informações 
entre os pontos de acesso.

claramente os componentes do sistema 
e-CODEX por forma a garantir a sua 
sustentabilidade técnica e segurança. O 
sistema deve definir os componentes 
informáticos de um ponto de acesso, que 
deve ser composto por uma porta de 
ligação para efeitos de comunicação segura 
com outras portas de ligação identificadas 
e um conector para efeitos de apoio ao 
intercâmbio de mensagens. Deve 
igualmente incluir normas processuais 
digitais constituídas por modelos dos 
processos que definam o formato 
eletrónico dos dados trocados no contexto 
desses processos para apoiar a utilização 
dos pontos de acesso do e-CODEX em 
procedimentos legais previstos nos atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária em matéria civil e 
penal e permitir o intercâmbio de 
informações entre os pontos de acesso.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do sistema 
e-CODEX e a sua governação, tendo 
simultaneamente com consideração a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do sistema 
e-CODEX e a sua governação, 
assegurando simultaneamente a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é assegurar o respeito do princípio da 
independência do poder judicial em todas 
as decisões e ações da agência que afetem 
os sistemas informáticos de grande escala 
no espaço de liberdade, segurança e justiça. 
A estrutura de governação da agência e o 
regime de financiamento da mesma 
também garantem o respeito deste 
princípio. É igualmente importante 
envolver as profissões jurídicas e outras 
partes interessadas na governação do 
sistema e-CODEX através do Conselho de 
Gestão do Programa.

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é, nomeadamente, assegurar o respeito do 
princípio da independência do poder 
judicial em todas as decisões e ações da 
agência que afetem os sistemas 
informáticos de grande escala no espaço de 
liberdade, segurança e justiça. A agência, 
dotada do seu regime de financiamento, 
deve também garantir o respeito deste 
princípio. É igualmente importante 
envolver as profissões jurídicas e outras 
partes interessadas na governação do 
sistema e-CODEX através do Conselho de 
Gestão do Programa.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema e-CODEX pode ser 
utilizado em processos cíveis ou penais 
transnacionais. Contudo, atendendo à 
natureza do código-fonte aberto, pode ser 
igualmente usado noutras situações O 
presente regulamento não deve ser 
aplicável a qualquer utilização do sistema 
e-CODEX que não assente em algum dos 
atos jurídicos enunciados no anexo I.

(11) O sistema e-CODEX pode ser 
utilizado em matéria civil e penal 
transnacional. Deve ser possível utilizar o 
sistema e-CODEX e suas componentes 
para outros fins não inscritos no âmbito 
da cooperação judiciária ao abrigo do 
direito nacional ou da União, desde que 
essa utilização não prejudique a utilização 
do sistema e-CODEX em processos 
judiciais. O presente regulamento aplica-se 
apenas ao intercâmbio transfronteiriço de 
dados entre sistemas interligados através 
de pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX, em conformidade com as 
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normas processuais digitais 
correspondentes.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A eu-LISA deve assumir a 
responsabilidade pelos componentes do 
sistema e CODEX, exceto no que toca à 
gestão operacional do software Domibus 
Gateway, uma vez que, atualmente, esse 
software é disponibilizado numa base 
transetorial no âmbito do módulo 
eDelivery pela Comissão. A eu-LISA deve 
assumir a total responsabilidade pela 
gestão operacional do software Domibus 
Connector e pelas normas processuais 
digitais que transitam da entidade que 
assegura atualmente a gestão do sistema e 
CODEX.  Atendendo a que o Domibus 
Gateway e o Domibus Connector são 
componentes que integram o e-CODEX, a 
eu-LISA deve assegurar a compatibilidade 
do conector com a última versão da porta 
de ligação. Para tal, a Comissão deve 
incluir a eu-LISA no organismo de 
governação pertinente do módulo 
eDelivery assim que o presente 
regulamento entrar em vigor.

(12) A eu-LISA deve assumir a 
responsabilidade pelos componentes do 
sistema e CODEX, exceto no que toca à 
gestão operacional do software Domibus 
Gateway, uma vez que, atualmente, esse 
software é disponibilizado numa base 
transetorial no âmbito do módulo 
eDelivery pela Comissão. A eu-LISA deve 
assumir a total responsabilidade pela 
gestão operacional do software Domibus 
Connector e pelas normas processuais 
digitais que transitam da entidade que 
assegura atualmente a gestão do sistema e 
CODEX. Atendendo a que o Domibus 
Gateway e o Domibus Connector são 
componentes que integram o e-CODEX, a 
eu-LISA deve assegurar a compatibilidade 
do conector com a última versão da porta 
de ligação. Para tal, a Comissão deve 
incluir a eu-LISA nos trabalhos 
preparatórios a realizar antes de esta 
última assumir o controlo do sistema 
e-CODEX e no organismo de governação 
pertinente do módulo eDelivery assim que 
o presente regulamento entrar em vigor.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de completar o presente 
regulamento, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
com vista a alargar o sistema e-CODEX a 
outros processos judiciais. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor1-A. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratem da preparação dos atos delegados.
_______________________
1-A JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho34. Os atos de execução adotados 

(13) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho34. Os atos de execução adotados 
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nesse quadro devem estabelecer as normas 
e as especificações técnicas mínimas, 
nomeadamente de segurança, subjacentes 
aos componentes do sistema e-CODEX, 
estabelecer os requisitos relativos ao nível 
de serviço aplicáveis às atividades 
realizadas pela eu-LISA e outras 
especificações técnicas necessárias para 
essas atividades, bem como estabelecer as 
modalidades do processo de 
transferência/tomada de controlo. Os atos 
de execução podem igualmente estabelecer 
os aspetos técnicos inerentes à utilização 
do sistema e-CODEX nos processos no 
domínio da cooperação judiciária.

nesse quadro devem estabelecer as normas 
processuais digitais, as normas e as 
especificações técnicas mínimas, 
nomeadamente de segurança, subjacentes 
aos componentes do sistema e-CODEX, 
estabelecer os requisitos relativos ao nível 
de serviço aplicáveis às atividades 
realizadas pela eu-LISA e outras 
especificações técnicas necessárias para 
essas atividades, bem como estabelecer as 
modalidades do processo de 
transferência/tomada de controlo. Os atos 
de execução devem igualmente estabelecer 
os aspetos técnicos inerentes à utilização 
do sistema e-CODEX nos processos no 
domínio da cooperação judiciária.

__________________ __________________
34 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-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

34 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-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Devem ser disponibilizados 
recursos suficientes à eu-LISA para que 
esta possa responder de forma adequada 
ao desafio colocado pela realização das 
novas tarefas.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. Tendo em conta a 
natureza descentralizada do sistema 
e-CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do sistema 
e-CODEX, a responsabilidade por criar e 
operar os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX deve recair exclusivamente nas 
entidades que operam os pontos de acesso 
relevantes. As entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem assumir a responsabilidade por 
eventuais danos resultantes do 
funcionamento do ponto de acesso 
autorizado do e-CODEX.

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas ou pessoas 
coletivas, como as organizações que 
representam os profissionais do direito e 
empresas privadas, que estão autorizadas, 
nos termos do direito nacional, a operar 
os pontos de acesso. As instituições, 
órgãos e organismos da União que 
operam os pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX devem cumprir os requisitos 
e princípios em matéria de proteção de 
dados estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX a nível nacional 
devem cumprir os requisitos e princípios 
em matéria de proteção de dados 
estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-B. 
Tendo em conta a natureza descentralizada 
do sistema e-CODEX, ao passo que a 
eu-LISA deve assegurar a gestão 
operacional do sistema e-CODEX, a 
responsabilidade por criar e operar os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
deve recair exclusivamente nas entidades 
que operam os pontos de acesso relevantes. 
As entidades que operam os pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX devem 
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assumir a responsabilidade por eventuais 
danos resultantes do funcionamento do 
ponto de acesso autorizado do e-CODEX. 
Os Estados-Membros e a Comissão devem 
certificar-se de que as entidades que 
operam os pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX dispõem do equipamento 
técnico e dos recursos humanos 
necessários para garantir o correto 
funcionamento do sistema e-CODEX.
__________
1-A 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 n.º 1247/2002/CE 
(JO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
1-B 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).

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem 
supervisionar os seus pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX, em especial 
quando estes forem operados por 
entidades que não sejam autoridades 
públicas. Os Estados-Membros devem 
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assegurar a aplicação de medidas 
adequadas de segurança dos dados.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os sistemas nacionais 
interconectados através do sistema 
e-CODEX devem permitir a monitorização 
da sua eficiência e eficácia, 
disponibilizando um mecanismo que vise 
monitorizar as realizações, os resultados e 
os impactos dos instrumentos que 
permitem a transmissão de dados 
eletrónicos no contexto dos processos 
cíveis e penais transnacionais na União. 
Por conseguinte, os sistemas ligados aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem conseguir recolher sistematicamente 
e manter dados exaustivos sobre a 
utilização dos processos cíveis e penais 
transnacionais em conformidade com as 
disposições pertinentes dos atos jurídicos 
enunciados no anexo I. Este aspeto deverá 
não apenas aliviar o trabalho dos 
Estados-Membros no que toca à recolha 
dos dados relevantes e assegurar a 
responsabilização mútua e a transparência, 
como facilitar significativamente a 
monitorização ex post dos atos jurídicos 
adotados no domínio da cooperação em 
matéria civil e penal pela Comissão. As 
informações recolhidas devem apenas 
englobar dados agregados, não devendo 
constituir dados pessoais.

(16) Os sistemas nacionais 
interconectados através do sistema 
e-CODEX devem permitir a monitorização 
da sua eficiência e eficácia, 
disponibilizando um mecanismo que vise 
monitorizar as realizações, os resultados e 
os impactos dos instrumentos que 
permitem a transmissão de dados 
eletrónicos no contexto dos processos 
cíveis e penais transnacionais na União. 
Por conseguinte, os sistemas ligados aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem conseguir recolher sistematicamente 
e manter dados exaustivos sobre a 
utilização dos processos cíveis e penais 
transnacionais em conformidade com as 
disposições pertinentes dos atos jurídicos 
adotados no domínio da cooperação 
judiciária transnacional em matéria civil 
e penal da competência da União. Este 
aspeto deverá não apenas aliviar o trabalho 
dos Estados-Membros no que toca à 
recolha dos dados relevantes e assegurar a 
responsabilização mútua e a transparência, 
como facilitar significativamente a 
monitorização ex post dos atos jurídicos 
adotados no domínio da cooperação em 
matéria civil e penal pela Comissão. As 
informações recolhidas devem apenas 
englobar dados agregados, não devendo 
constituir dados pessoais.

Or. en
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A eu-LISA deve manter um 
elevado nível de segurança quando 
desempenha as suas funções. Aquando de 
futuras evoluções técnicas do software, a 
eu-LISA deve aplicar os princípios da 
segurança desde a conceção e da proteção 
de dados desde a conceção e por defeito, 
em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1725. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem assumir a 
responsabilidade pela segurança dos dados 
transmitidos através dos respetivos pontos 
de acesso.

(17) A eu-LISA deve manter um 
elevado nível de segurança quando 
desempenha as suas funções. Aquando de 
futuras evoluções técnicas do software, a 
eu-LISA deve aplicar os princípios da 
segurança desde a conceção e da proteção 
de dados desde a conceção e por defeito, 
em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1725. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem assumir a 
responsabilidade pela segurança e pela 
proteção dos dados transmitidos através 
dos respetivos pontos de acesso.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para que a Comissão possa avaliar 
regularmente o sistema e-CODEX, a 
eu-LISA deve comunicar à Comissão, de 
dois em dois anos, informações sobre a 
evolução técnica e o funcionamento 
técnico do sistema e-CODEX. Para a 
elaboração do relatório, os 
Estados-Membros devem fornecer à 
eu-LISA as informações pertinentes sobre 
os pontos de acesso operados no seu 
território e a Comissão deve fornecer 
informações idênticas sobre os pontos de 
acesso operados pelas instituições, 
organismos e agências da União.

(21) Para que a Comissão possa avaliar 
regularmente o sistema e-CODEX, a 
eu-LISA deve comunicar à Comissão, de 
dois em dois anos, informações sobre a 
evolução técnica e o funcionamento 
técnico do sistema e-CODEX. Para a 
elaboração do relatório, os 
Estados-Membros devem fornecer à 
eu-LISA as informações pertinentes sobre 
os pontos de acesso operados no seu 
território e a Comissão deve fornecer 
informações idênticas sobre os pontos de 
acesso operados pelas instituições, 
organismos e agências da União. As 
informações sobre a avaliação do sistema 
e-CODEX devem ser regularmente 
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transmitidas pela Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece um 
sistema informático descentralizado para a 
comunicação transnacional com a 
finalidade de facilitar o intercâmbio 
eletrónico de documentos, pedidos, 
formulários jurídicos, provas ou outras 
informações de forma segura e fiável em 
processos cíveis e penais transnacionais 
(sistema e-CODEX – «e-Justice 
Communication via Online Data 
EXchange»).

O presente regulamento estabelece um 
sistema informático descentralizado para a 
comunicação transnacional com a 
finalidade de facilitar o intercâmbio 
eletrónico de documentos, pedidos, 
formulários jurídicos, provas ou outras 
informações de forma célere, segura e 
fiável em processos cíveis e penais 
transnacionais (sistema e-CODEX – 
«e-Justice Communication via Online Data 
EXchange»).

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto de processos cíveis e penais 
transnacionais através do sistema 
e-CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária enunciados no 
anexo I.

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto da cooperação judiciária 
transnacional em matéria civil e penal 
através do sistema e-CODEX em 
conformidade com os atos jurídicos 
adotados no domínio da cooperação 
judiciária em matéria civil e penal da 
competência da União.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Ponto de acesso autorizado do 
e-CODEX», um ponto de acesso do 
e-CODEX que foi notificado à eu-LISA 
em conformidade com o artigo 5.º, n.º 4, ou 
o artigo 7.º, n.º 1, e que funciona com base 
numa norma processual digital tal como 
referido no artigo 4.º, n.º 3;

(b) «Ponto de acesso autorizado do 
e-CODEX», um ponto de acesso do 
e-CODEX autorizado nos termos do 
direito nacional ou da União que foi 
notificado à eu-LISA pela Comissão ou 
por um Estado-Membro em conformidade 
com o artigo 5.º, n.º 4, ou o artigo 7.º, n.º 1, 
e que funciona com base numa ou em 
várias normas processuais digitais, tal 
como referido no artigo 4.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) «Correspondente do e-CODEX», 
uma entidade designada por um 
Estado-Membro ou pela Comissão como 
competente para solicitar e receber apoio 
técnico da eu-LISA em relação ao sistema 
e-CODEX, tal como referido no artigo 6.º, 
n.º 2, alínea f);

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) «Entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX», uma 
instituição, organização ou agência da 
União, uma autoridade pública nacional ou 
uma pessoa coletiva que opere um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX;

(c) «Entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX», uma 
instituição, órgão ou organismo da União, 
uma autoridade pública nacional ou uma 
pessoa coletiva autorizada, nos termos do 
direito nacional, que opere um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX;

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) «Norma processual digital», as 
especificações técnicas relativas aos 
modelos dos processos e os esquemas de 
dados baseados no vocabulário de base da 
justiça eletrónica da UE que definem a 
estrutura eletrónica dos dados trocados no 
contexto do sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma norma processual digital 
consiste nos modelos dos processos que 
definem o formato eletrónico dos 
documentos utilizados no contexto dos 
processos definidos nos atos jurídicos 
enunciados no anexo I.

3. Uma norma processual digital 
consiste nos modelos dos processos que 
definem o formato eletrónico dos 
documentos utilizados no contexto dos 
processos definidos nos atos jurídicos a 
que se refere o artigo 2.º e deve ser 
desenvolvida pela eu-LISA e estabelecida 
por intermédio dos atos de execução da 
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Comissão. Os referidos atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2. 

Or. en

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 17.º-A a fim de completar o 
presente regulamento, alargando o 
sistema e-CODEX a outros processos 
judiciais.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve manter uma lista 
de pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX que são operados por 
instituições, organismos e agências da 
União, bem como os processos cíveis e 
penais transnacionais e os formulários 
que cada ponto de acesso está autorizado a 
utilizar. Além disso, deve notificar as 
alterações à eu-LISA sem demora e sem 
prejuízo da notificação anual prevista no 
artigo 14.º.

4. A Comissão deve manter uma lista 
de pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX que são operados por 
instituições, órgãos e organismos da 
União, bem como dos processos em 
matéria civil e penal transnacional e das 
normas processuais digitais com que cada 
ponto de acesso está autorizado a operar. 
Além disso, deve notificar as alterações à 
eu-LISA sem demora e sem prejuízo da 
notificação anual prevista no artigo 14.º.

Or. en
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II.

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), no artigo 4.º, n.º 3, e no 
artigo 10.º e do software subjacente 
indicado no anexo II.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Manutenção e distribuição aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
dos modelos dos processos, dos modelos 
que definem o formato eletrónico dos 
documentos referidos no artigo 4.º, n.º 3, e 
da coleção subjacente e pré-definida dos 
modelos de dados;

(g) Manutenção e distribuição aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
das normas processuais digitais que 
definem o formato eletrónico dos dados 
referidos no artigo 4.º, n.º 3, e da coleção 
subjacente e pré-definida dos modelos de 
dados;

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Preparação e distribuição aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
dos novos modelos dos processos e dos 
modelos que definem o formato eletrónico 
dos documentos referidos no artigo 4.º, 

(j) Preparação e distribuição aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
das novas normais processuais digitais, 
incluindo a organização e viabilização de 
sessões de trabalho com os 
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n.º 3, incluindo a organização e 
viabilização de sessões de trabalho com os 
correspondentes do e-CODEX.

correspondentes do e-CODEX.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A eu-LISA e a Comissão devem 
concluir um memorando de entendimento 
a fim de assegurar a coerência no 
exercício das respetivas responsabilidades 
em relação às componentes do sistema 
e-CODEX a que se refere o artigo 4.º, 
n.º 2.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
manter uma lista dos pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX, operados dentro 
do seu território, e dos processos cíveis e 
penais transnacionais, bem como dos 
formulários que cada ponto de acesso está 
autorizado a utilizar. Além disso, devem 
notificar as alterações à eu-LISA sem 
demora e sem prejuízo da notificação anual 
prevista no artigo 14.º.

1. Os Estados-Membros devem 
manter uma lista dos pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX, operados dentro 
do seu território, e dos processos cíveis e 
penais transnacionais, bem como das 
normas processuais digitais que cada 
ponto de acesso está autorizado a utilizar. 
Todos os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX num Estado-Membro devem 
aplicar-se às normas processuais digitais 
adotadas ao abrigo do presente 
regulamento. Além disso, devem notificar 
as alterações à eu-LISA sem demora e sem 
prejuízo da notificação anual prevista no 
artigo 14.º.
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Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro designa até 
cinco correspondentes do e-CODEX. 
Somente esses correspondentes têm direito 
a solicitar e receber o apoio técnico 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea f).

2. Cada Estado-Membro designa até 
dez correspondentes do e-CODEX. 
Somente esses correspondentes têm direito 
a solicitar e receber o apoio técnico 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea f). Cada 
Estado-Membro comunica à eu-LISA 
uma lista dos seus correspondentes do 
e-CODEX designados e quaisquer 
modificações a essa lista.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX é 
responsável por garantir a sua segurança 
aquando da criação e do funcionamento do 
mesmo. Esta responsabilidade inclui as 
adaptações necessárias ao conector referido 
no artigo 4.º, n.º 2, alínea b), para o tornar 
compatível com quaisquer sistemas 
conectados e quaisquer outras adaptações 
técnicas necessárias para os seus sistemas 
conectados.

1. A entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX é 
responsável por garantir a sua segurança 
aquando da criação e do funcionamento do 
mesmo. Esta responsabilidade inclui as 
adaptações necessárias ao conector referido 
no artigo 4.º, n.º 2, alínea b), para o tornar 
compatível com quaisquer sistemas 
conectados pertinentes e quaisquer outras 
adaptações técnicas necessárias para os 
seus sistemas conectados.

Or. en
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX deve 
disponibilizar um mecanismo no(s) seu(s) 
sistema(s) conectado(s) que permita a 
recuperação de dados relevantes sobre a 
utilização dos processos cíveis e penais 
transnacionais em conformidade com as 
disposições pertinentes dos atos jurídicos 
enunciados no anexo I.

2. A entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX deve 
disponibilizar um mecanismo no(s) seu(s) 
sistema(s) conectado(s) que permita a 
recuperação de dados relevantes sobre a 
utilização dos processos cíveis e penais 
transnacionais em conformidade com as 
disposições pertinentes dos atos jurídicos 
referidos no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A responsabilidade por eventuais 
danos resultantes do funcionamento de um 
ponto de acesso autorizado do e-CODEX e 
de qualquer um dos sistemas conectados 
recai sobre a entidade que opera esse ponto 
de acesso autorizado do e-CODEX.

3. A responsabilidade por eventuais 
danos resultantes do funcionamento de um 
ponto de acesso autorizado do e-CODEX e 
de qualquer um dos sistemas conectados 
recai sobre a entidade que opera esse ponto 
de acesso autorizado do e-CODEX, que 
pode exigir uma indemnização por danos 
a um terceiro ou entidade responsável.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Gestão do Programa 2. O Conselho de Gestão do Programa 
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é composto por oito membros nomeados 
pelo Conselho de Administração, pelo 
presidente do Grupo Consultivo referido no 
artigo 11.º, e por um membro nomeado 
pela Comissão. O Conselho de 
Administração deve assegurar que os 
membros que designa para o Conselho de 
Gestão do Programa dispõem da 
experiência e dos conhecimentos 
especializados necessários no que diz 
respeito ao sistema e-CODEX.

é composto por oito membros nomeados 
pelo Conselho de Administração de entre 
os seus membros, pelo presidente do 
Grupo Consultivo referido no artigo 11.º, e 
por um membro nomeado pela Comissão. 
O Conselho de Administração deve 
assegurar que os membros que designa 
para o Conselho de Gestão do Programa 
dispõem da experiência e dos 
conhecimentos especializados necessários 
no que diz respeito ao sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O mandato dos membros do 
Conselho de Gestão do Programa e dos 
seus suplentes tem uma duração de 
quatro anos e é renovável.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A eu-LISA deve participar nos 
trabalhos do Conselho de Gestão do 
Programa. Para o efeito, os representantes 
da eu-LISA devem participar nas reuniões 
do Conselho de Gestão do Programa, a fim 
de apresentar relatórios sobre os trabalhos 
relativos ao sistema e-CODEX e sobre 
quaisquer outros trabalhos e atividades 
conexas.

3. A eu-LISA deve participar nos 
trabalhos do Conselho de Gestão do 
Programa. Para o efeito, um representante 
da eu-LISA deve participar nas reuniões do 
Conselho de Gestão do Programa, a fim de 
apresentar relatórios sobre os trabalhos 
relativos ao sistema e-CODEX e sobre 
quaisquer outros trabalhos e atividades 
conexas.
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Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Gestão do Programa 
deve reunir-se, pelo menos, uma vez de 
três em três meses ou, se necessário, com 
maior frequência. Deve também assegurar 
a gestão adequada do sistema e-CODEX, 
em especial durante o processo de 
transferência/tomada de controlo e no que 
diz respeito à execução dos atos adotados 
nos termos do artigo 5.º, n.º 2. O Conselho 
de Gestão do Programa deve apresentar 
regularmente e, se possível, de dois em 
dois meses, por escrito, ao Conselho de 
Administração da eu-LISA relatórios sobre 
os progressos do projeto. O Conselho de 
Gestão do Programa não tem poder de 
decisão nem de mandato para representar 
os membros do Conselho de 
Administração.

4. O Conselho de Gestão do Programa 
deve reunir-se, pelo menos, uma vez de 
três em três meses ou, se necessário, com 
maior frequência. Deve também assegurar 
a gestão adequada do sistema e-CODEX, 
em especial durante o processo de 
transferência/tomada de controlo e no que 
diz respeito à execução dos atos adotados 
nos termos do artigo 5.º, n.º 2. O Conselho 
de Gestão do Programa deve apresentar 
regularmente, e pelo menos após cada 
reunião oficial, por escrito, ao Conselho 
de Administração da eu-LISA relatórios 
sobre o estado do sistema e-CODEX. O 
Conselho de Gestão do Programa não tem 
poder de decisão nem de mandato para 
representar os membros do Conselho de 
Administração.

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A escolha do presidente; (a) A escolha do presidente e do 
vice-presidente e respetivos mandatos;

Or. en
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A admissão de peritos nas reuniões, 
nomeadamente as organizações 
profissionais e outras partes interessadas 
que participem na gestão do sistema 
e-CODEX aquando da sua transferência;

(d) A admissão de peritos nas reuniões, 
nomeadamente as organizações 
profissionais ou outras partes interessadas 
que participem na gestão do sistema 
e-CODEX aquando da sua transferência;

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Todas as despesas de viagem e de 
estadia incorridas pelos membros do 
Conselho de Gestão do Programa são 
suportadas pela eu-LISA, aplicando-se o 
artigo 10.º do regulamento interno da 
eu-LISA com as devidas adaptações.

7. Todas as despesas de viagem e de 
estadia incorridas pelos membros do 
Conselho de Gestão do Programa devem 
ser razoáveis e proporcionadas e são 
suportadas pela eu-LISA, aplicando-se o 
artigo 10.º do regulamento interno da 
eu-LISA com as devidas adaptações.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Separação de poderes e independência do 

sistema judiciário
No exercício das responsabilidades que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento, todas as entidades respeitam 



PR\1234105PT.docx 29/33 PE693.869v01-00

PT

o princípio da separação de poderes e 
asseguram que as suas decisões e ações 
respeitam o princípio da independência do 
sistema judiciário.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O número de mensagens enviadas e 
recebidas por cada ponto de acesso 
autorizado e-CODEX a operar no respetivo 
território, agrupadas por ponto de acesso 
autorizado do e-CODEX correspondente e 
por processo cível e penal transnacional;

(c) O número de mensagens oficiais 
enviadas e recebidas por cada ponto de 
acesso autorizado e-CODEX a operar no 
respetivo território, agrupadas por ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX 
correspondente e por processo cível e penal 
transnacional;

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.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 5.º, n.º 3-A, é conferido 
à Comissão por tempo indeterminado a 
contar de ... [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 5.º, n.º 3-A, pode ser revogada em 
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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 os atos 
delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
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 notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 5.º, n.º 3-A, 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.

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os relatores apresentam seguidamente as principais razões subjacentes às alterações 
apresentadas no projeto de relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativo a um sistema informatizado de comunicação em processos cíveis e 
penais transnacionais (comunicação no domínio da justiça eletrónica por intercâmbio de 
dados em linha – sistema e-CODEX) e que altera o Regulamento (UE) 2018/1726 relativo à 
Agência da União Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande 
Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA).

Introdução
A justiça eletrónica é uma das pedras angulares do funcionamento eficiente dos sistemas 
judiciários nos Estados-Membros e a nível europeu. Trata-se de um instrumento essencial 
para facilitar o acesso à justiça e proporcionar proteção jurídica aos cidadãos e às empresas 
europeias na era digital. Afigura-se assim importante o desenvolvimento de canais adequados 
para assegurar que os sistemas judiciários podem cooperar eficientemente de forma digital.
A Comunicação da Comissão intitulada «Digitalização da justiça na União Europeia – Uma 
panóplia de oportunidades», de 2 de dezembro de 2020, define uma nova abordagem 
relativamente à digitalização da justiça com base num conjunto abrangente de instrumentos 
jurídicos financeiros e informáticos a utilizar por vários intervenientes nos sistemas 
judiciários. A Comissão apresentou igualmente a proposta de regulamento relativo a um 
sistema informatizado de comunicação em processos cíveis e penais transnacionais (sistema 
e-CODEX), o Regulamento e-CODEX.
Em 29 de abril de 2021, foi anunciado que o dossiê seria tratado conjuntamente por duas 
comissões – a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE) e 
a Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI). Os deputados Emil Radev (JURI) e Nuno Melo 
(LIBE) foram designados relatores para o referido regulamento.
O e-CODEX é um sistema de referência/fator tecnológico fundamental para modernizar a 
comunicação no contexto dos processos judiciais transnacionais, graças à digitalização.
Desde o início do projeto, em dezembro de 2010, o e-CODEX passou de um projeto 
ambicioso a uma infraestrutura de serviços digitais (ISD) operacional no domínio judicial. 
Atualmente, a tónica é colocada na transição do projeto e-CODEX para uma solução 
sustentável e segura a longo prazo para a manutenção do e-CODEX.
Os relatores consideram que este regulamento, enquanto instrumento diretamente aplicável 
em todos os Estados-Membros e obrigatório em todos os seus elementos, garantirá uma 
aplicação uniforme das regras relativas ao e-CODEX em toda a UE e a sua entrada em vigor 
ao mesmo tempo. Saúdam o objetivo de proporcionar segurança jurídica, evitando 
interpretações divergentes nos Estados-Membros e, consequentemente, a fragmentação 
jurídica. Ao criar o sistema e-CODEX, a adoção do regulamento contribuirá para a adesão ao 
e-CODEX por mais Estados-Membros para processos em que o sistema já se encontra em 
utilização, bem como para outros processos futuros.
O projeto e-CODEX visa melhorar o acesso transfronteiras dos cidadãos e das empresas à 
justiça na União Europeia, bem como a interoperabilidade entre as autoridades judiciárias na 
União Europeia. Foi concebido como um sistema descentralizado baseado numa arquitetura 
distribuída que permite a conectividade entre sistemas nacionais. 
Os relatores entendem que o sistema e-CODEX deve ser considerado a solução privilegiada 
para o estabelecimento de redes de comunicação descentralizadas interoperáveis e seguras 
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entre os sistemas informáticos nacionais no domínio da cooperação judiciária transnacional 
em matéria civil e penal.
A proposta visa confiar o futuro desenvolvimento e manutenção do e-CODEX à Agência da 
União Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no 
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA) a partir de julho de 2023.

1. Âmbito de aplicação
O âmbito de aplicação deste regulamento é o intercâmbio eletrónico de dados no contexto da 
cooperação judiciária transnacional em matéria civil e penal (artigo 2.º). 
O sistema e-CODEX deve ser considerado a solução privilegiada para uma rede de 
comunicação interoperável, segura e descentralizada entre os sistemas informáticos nacionais 
neste domínio. 
Os relatores consideram que o anexo I, que contém uma lista de instrumentos que preveem 
processos judiciais objeto do e-CODEX, deve ser suprimido. O âmbito de aplicação do 
regulamento deve antes ser estabelecido mediante a referência à cooperação judiciária 
transnacional em matéria civil e penal (artigo 2.º). Tal permite evitar qualquer risco de 
exclusão do âmbito de aplicação de processos judiciais para os quais seja conveniente prever 
a possibilidade de utilizar o e-CODEX. 
Além disso, uma simples referência aos artigos 81.º e 82.º do TFUE não teria sido suficiente, 
uma vez que os instrumentos anteriores ao Tratado de Lisboa não teriam sido abrangidos.  
Por último, o regulamento deve abordar apenas a utilização do e-CODEX para os processos 
em matéria civil e penal. Outras utilizações do e-CODEX que possam ser estabelecidas por 
futuros atos legislativos não devem ser abordadas por este regulamento, uma vez que 
exigiriam adaptações que não podem ser previstas atualmente (considerando 11; artigo 2.º). 

2. Definições
A proposta da Comissão não contém disposições claras e concretas sobre as condições de 
funcionamento dos pontos de acesso. 
Os relatores desenvolveram terminologia adicional para o e-CODEX para conferir maior 
clareza às seguintes expressões: «ponto de acesso autorizado do e-CODEX», 
«correspondentes do e-CODEX» e «normas processuais digitais» (artigo 3.º). 

3. Repartição das responsabilidades
É necessário assegurar a sustentabilidade a longo prazo do sistema e-CODEX e a eficiência 
da sua governação, garantindo simultaneamente a independência dos sistemas judiciários 
nacionais. Por conseguinte, deve ser designada uma entidade adequada para a gestão 
operacional do sistema. A proposta prevê a criação de um Grupo Consultivo do e-CODEX e 
de um Conselho de Gestão do Programa para o e-CODEX (artigo 12.º). 
Foram introduzidas salvaguardas para a independência do sistema judiciário que nunca 
deverão ser afetadas negativamente pelo sistema e-CODEX (considerandos 7 e 9; 
artigo 12.º-A (novo)). 
Para um funcionamento correto e claro do sistema e-CODEX, foram apresentadas outras 
alterações para definir com precisão o papel da Comissão, dos Estados-Membros e da 
eu-LISA (considerandos 5, 12, 15 e 21; artigo 3.º, primeiro parágrafo, alíneas b) e b-A) 
(nova), artigo 6.º, n.º 4-A (novo), artigo 7.º e artigo 16.º-A (novo)). 

4. Otimização do sistema e-CODEX
Os relatores introduziram, por uma questão de eficiência do e-CODEX, algumas 
especificações sobre os pontos de acesso autorizados e sobre a designação de correspondentes 
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pelos Estados-Membros (artigo 3.º, primeiro parágrafo, alíneas b) e b-A) (nova), e artigo 7.º).

5. Delegação de poderes na Comissão 
Uma vez que o âmbito de aplicação do Regulamento e-CODEX deve ser limitado à 
cooperação judiciária em matéria civil e penal, mas dado que, no futuro, poderá ser adequado 
tornar outros processos objeto do sistema e-CODEX, os dois relatores consideram que é 
necessária uma certa flexibilidade no que diz respeito à definição do âmbito de aplicação do 
próprio regulamento. Foi por esta razão que foram introduzidas disposições sobre atos 
delegados. Estas disposições permitem alargar ainda mais o funcionamento do e-CODEX, 
preservando ao mesmo tempo plenamente as prerrogativas do Parlamento em matéria de 
definição do âmbito de aplicação do regulamento (artigo 5.º, n.º 3-A (novo), e artigo 16.º-A 
(novo)).  
Na ficha financeira da Comissão, faz-se referência ao alargamento do sistema e-CODEX a 
outros processos por meio de atos de execução (ponto 2.2.3.). Tal não seria desejável nem 
juridicamente adequado. No entanto, uma vez que a ficha financeira não pode ser alterada 
pelos colegisladores, a inserção de disposições que habilitem a Comissão a adotar atos 
delegados é suficiente para manter intacto o controlo parlamentar.

6. Entidades privadas que operam os pontos de acesso, e proteção de dados
As autoridades judiciais e os procuradores públicos em muitos Estados-Membros recorrem 
habitualmente aos serviços de contratantes. Por conseguinte, prever a participação de 
entidades privadas, limitando essa participação ao funcionamento do sistema e-CODEX, não 
cria um precedente perigoso. 
No entanto, devem existir salvaguardas, dada a sensibilidade da administração da justiça e dos 
dados e informações tratados pelas autoridades judiciais. 
Foi por esta razão que os dois relatores previram que as entidades privadas só podem operar 
pontos de acesso se autorizadas pelos Estados-Membros e desde que cumpram plenamente, 
tal como as autoridades públicas eventualmente responsáveis por essa mesma tarefa, a 
legislação em vigor em matéria de proteção de dados (considerandos 15, 15-A (novo) e 17; 
artigo 12.º-A (novo)). 

7. Vocabulário de base da justiça eletrónica
A fim de incentivar vivamente a cooperação judiciária e a confiança mútua, a 
interoperabilidade deve ser assegurada não só no que diz respeito às tecnologias da 
informação e comunicação, mas também em relação à terminologia. Caso contrário, mesmo o 
sistema de interconexão mais eficiente não será suficiente para que as autoridades judiciais, os 
profissionais da justiça, os cidadãos, as empresas e as partes interessadas se compreendam de 
forma adequada. 
Foi neste contexto que os dois relatores optaram por inserir a referência ao vocabulário de 
base da justiça eletrónica na definição de «norma processual digital» (artigo 3.º, 
primeiro parágrafo, alínea g-A) (nova)).

Conclusão 
Os dois relatores consideram que a proposta apresentada pela Comissão constitui um passo na 
direção certa, colocando a questão da interoperabilidade no cerne dos esforços da UE para 
estimular e reforçar a cooperação judiciária em todo o continente. 
A própria proposta pode ser consideravelmente melhorada para encontrar um equilíbrio 
delicado e vital entre a interoperabilidade e a independência judicial, a eficiência e a proteção 
de dados, a celeridade e os direitos fundamentais, a tecnologia e o Estado de direito.


