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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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 independência, a qualidade e a eficiência dos sistemas judiciais 
nacionais são características fundamentais para a eficácia da justiça nos processos civis, 
comerciais e administrativos para os cidadãos e as empresas; considerando que o Painel 
de Avaliação da Justiça na UE fornece dados materiais sobre estes parâmetros e 
constitui um instrumento de comparação;

B. Considerando que, em conformidade com o artigo 6.º do Tratado da União Europeia, a 
União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios enunciados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia (a Carta), que tem o mesmo valor jurídico 
que os Tratados; considerando que, sob a orientação do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, a Carta só é aplicada pelas autoridades judiciárias dos Estados-Membros no 
quadro da aplicação da legislação europeia mas que é importante, para promover uma 
cultura jurídica, judicial e de Estado de direito comum, que os direitos consagrados na 
Carta sejam sempre tidos em conta, nomeadamente nos processos civis e 
administrativos;

1. Considera que o mecanismo da União para a democracia, o Estado de direito e os 
direitos fundamentais (DED) deve ter como objetivo principal prevenir e combater 
qualquer ameaça contra os valores da União consagrados no artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia (TUE), antes da existência de um risco manifesto num Estado-Membro 
e de o artigo 7.º do TUE ser ativado, respeitando simultaneamente os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade consagrados nos artigos 4.º e 5.º do TUE; 
recorda que a não-adesão aos valores da UE pode ter um impacto negativo no próprio 
projeto europeu, em particular no que se refere aos direitos fundamentais dos cidadãos 
da União Europeia, uma vez que tal pode afetar a confiança mútua entre os Estados-
Membros; assinala que a União não dispõe de qualquer mecanismo vinculativo para 
acompanhar regularmente o respeito pelos seus valores e direitos fundamentais por 
parte dos Estados-Membros e das instituições da União; considera que o principal 
objetivo de tal mecanismo deve ser prevenir e combater qualquer risco manifesto de 
violação grave dos referidos valores; defende, a este respeito, que, numa futura proposta 
de acordo interinstitucional para um pacto da União em matéria de DED, deve ser dada 
ênfase a elementos preventivos e corretivos; salienta a necessidade de garantir a plena 
objetividade aquando da elaboração de medidas e critérios de avaliação no âmbito do 
mecanismo em matéria de DED; 

2. Considera de extrema importância que a revisão periódica prevista no âmbito do 
mecanismo DED se baseie na relação inextricável entre democracia, Estado de direito e 
direitos fundamentais, abrangendo todos os aspetos enumerados no artigo 7.º da 
proposta do Parlamento relativa a um projeto de acordo interinstitucional sobre um 
pacto da União Europeia em matéria de DED; convida a Comissão, na qualidade de 
guardiã dos Tratados, a fundamentar melhor o seu relatório anual sobre a aplicação da 
Carta através do desenvolvimento de um exercício de acompanhamento e do diálogo 
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com os Estados-Membros no quadro do futuro mecanismo sobre DED, a fim de garantir 
que as medidas e práticas legislativas e judiciais nacionais no que respeita ao direito 
civil, administrativo, comercial e processual estejam em consonância com as 
disposições da Carta; 

3. Salienta que as autoridades públicas dos Estados-Membros devem agir sempre dentro 
dos limites da lei, sob o controlo de um sistema judicial independente e imparcial, e 
recorda que o princípio da segurança jurídica é essencial para garantir a confiança nos 
sistemas judiciais e o Estado de direito; sublinha que a tutela jurisdicional efetiva por 
um sistema judicial independente e imparcial, a segurança jurídica, o acesso à justiça, a 
proibição do exercício arbitrário do poder executivo e a igualdade perante a lei são 
pedras angulares indispensáveis do Estado de direito; realça que a exigência de 
independência dos tribunais é crucial para o direito fundamental a uma tutela 
jurisdicional efetiva e a um julgamento justo e para garantir a proteção de todos os 
direitos, materiais e processuais, derivados do direito da União; sublinha que a 
independência judicial é parte integrante do processo de decisão judicial e um requisito 
resultante do princípio da tutela jurisdicional efetiva previsto no artigo 19.º do TUE; 
reitera o seu apelo a que os instrumentos existentes e parcialmente aplicáveis dedicados 
ao acompanhamento dessas questões, como o Mecanismo de Cooperação e de 
Verificação para a Roménia e a Bulgária, sejam substituídos por uma análise exaustiva 
e harmonizada aplicável a todos os Estados-Membros; 

4. Manifesta a sua preocupação quanto ao facto de os recentes ataques contra o Estado de 
direito terem consistido principalmente em tentativas de ameaçar a independência 
judicial, pondo em causa as bases jurídicas, políticas e económicas do funcionamento da 
União Europeia; salienta que cada tribunal nacional é também um tribunal europeu; 
insta a Comissão a utilizar todos os instrumentos ao seu dispor contra qualquer tentativa 
dos governos nacionais de pôr em risco a independência dos seus sistemas judiciais e a 
informar atempadamente o Parlamento de tal situação; destaca a conclusão do Painel de 
Avaliação da Justiça na UE de 2020 segundo a qual os cidadãos veem, e com razão, a 
interferência do governo e dos políticos como o principal motivo para a falta de 
independência dos respetivos sistemas judiciais; defende, neste contexto, que o 
princípio da separação dos poderes implica que os responsáveis pela investigação e a 
tomada de decisão relativas a sanções disciplinares a juízes sejam nomeados sem 
influências políticas e que os juízes que são membros dos atuais Conselhos Nacionais 
de Magistratura devem ser propostos, selecionados ou eleitos pelos seus pares; 

5. Realça a importância da Declaração de Sibiu, em maio de 2019, mediante a qual os 
dirigentes europeus se comprometeram unanimemente a continuar a proteger o nosso 
modo de vida, a democracia e o Estado de direito na União Europeia; para o efeito, 
convida a Comissão, o Conselho Europeu e o Conselho a darem prioridade à ação neste 
domínio, especialmente na sequência da crise da COVID-19, que deu origem a 
tendências autocráticas e iliberais em vários Estados-Membros; 

6. Sublinha que o sistema de requisitos previstos no contexto do Estado de direito e 
baseados no princípio da democracia foi originalmente criado e integrado nos Tratados 
para melhorar o funcionamento democrático e eficiente das instituições da UE, 
permitindo-lhes desempenhar as suas tarefas no âmbito de um único quadro 
institucional;
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7. Salienta que a União Europeia deve cumprir o seu papel de exame das suas instituições 
para verificar se o respetivo funcionamento é consentâneo com o princípio da 
democracia e do Estado de direito;

8. Salienta que a formação dos profissionais da justiça é essencial para a correta execução 
e aplicação do direito da União e, por conseguinte, para o reforço de uma cultura 
jurídica comum europeia baseada nos princípios da confiança mútua e do Estado de 
direito; considera que tal formação tem de ser devidamente financiada e que a futura 
estratégia europeia de formação judiciária deve afetar mais recursos e colocar maior 
ênfase no acesso à justiça, na promoção do Estado de direito e na independência judicial 
e incluir formação em matéria de competências e questões não jurídicas, para que os 
juízes estejam mais bem preparados para resistir a pressões indevidas; salienta, em 
particular, a necessidade de garantir um financiamento adequado dos programas 
setoriais «Justiça» e «Direitos e Valores» no próximo quadro financeiro plurianual, uma 
vez que estes visam promover e assegurar o desenvolvimento de uma cultura europeia 
comum de sistemas judiciais, Estado de direito e valores da UE; insta a Comissão a 
desenvolver normas comuns em matéria de formação judiciária e a promover a 
cooperação institucional no domínio da formação judiciária na União; insta igualmente 
a Comissão a reforçar as suas atividades de sensibilização relativas à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, através da promoção e do financiamento de módulos 
de formação específicos para juízes e profissionais da justiça dos Estados-Membros; 

9. Congratula-se com o facto de, até agora, as redes europeias terem desempenhado um 
papel fundamental na promoção do intercâmbio de ideias e boas práticas no quadro do 
sistema judicial da União; insta a Comissão a identificar novas medidas de apoio a estas 
redes, como a Rede Europeia de Formação Judiciária, para que se possam centrar em 
projetos que promovam o Estado de direito, em particular nos Estados-Membros que 
enfrentam este tipo de problemas; 

10. Condena todas as formas de coerção, assédio, pressão, intimidação e/ou violência física 
ou verbal contra juízes e procuradores, especialmente na esfera privada, em casa ou no 
ambiente familiar; considera que os juízes e os advogados devem poder exercer as suas 
funções sem que as autoridades ou os funcionários públicos ponham em causa a sua 
legitimidade, a sua capacidade ou a sua independência;

11. Observa que subsistem diferenças consideráveis no nível de participação na formação 
entre Estados-Membros e nos tipos de profissões jurídicas; exorta a Comissão a 
identificar as razões que estão na base dessas diferenças e a abordá-las na futura 
estratégia europeia de formação judiciária, bem como a avaliar o impacto dessas 
diferenças na independência, qualidade e eficiência dos sistemas judiciais dos Estados-
Membros;

12. Destaca o potencial da formação judiciária para melhorar o diálogo entre os tribunais 
nacionais e o Tribunal de Justiça da União Europeia, nomeadamente através de reenvios 
prejudiciais e da interação entre os princípios da subsidiariedade e do primado do direito 
da União, consagrados no artigo 5.º do TUE; recorda que as questões prejudiciais 
clarificam a forma como deve ser aplicado o Direito da União Europeia; considera que 
esse procedimento permite a interpretação e aplicação uniformes da legislação europeia; 
incentiva a Comissão e os Estados-Membros a continuarem a promover e a facilitar o 
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diálogo entre os tribunais e os profissionais da justiça, fomentando o intercâmbio 
regular de informações e de boas práticas, a fim de reforçar e desenvolver um espaço de 
justiça da UE baseado na democracia, no Estado de direito e nos direitos fundamentais; 
salienta a necessidade de uma cooperação mais estreita entre as entidades responsáveis 
pela supervisão constitucional; insta a Comissão a identificar medidas para promover e 
apoiar os projetos da Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus; 

13. Destaca a conclusão do Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2020 segundo a qual 
existem ainda diferenças significativas entre os Estados-Membros no que se refere ao 
número de processos pendentes e se registou um agravamento do número de processos 
em atraso em alguns Estados-Membros; assinala que a proteção do Estado de direito 
depende da eficiência dos sistemas judiciais e que não deve haver uma União a duas 
velocidades em matéria de justiça;

14. Realça a complementaridade que deve existir entre o Painel de Avaliação da Justiça na 
UE, que permite uma comparação entre os sistemas judiciais dos Estados-Membros, e o 
relatório de acompanhamento anual sobre os valores da União, enquanto levantamento 
qualitativo aprofundado da situação real em cada Estado-Membro; 

15. Destaca a conclusão do Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2020 segundo a qual 
nem todos os Estados-Membros oferecem formação sobre competências em TIC que 
visem a adaptação à digitalização e facilitar o acesso à justiça através de novas 
tecnologias, bem como permitir que os juízes desenvolvam competências, como a 
gestão dos tribunais e a ética judicial, e segundo a qual que o número de juízes que 
recebem essa formação é baixo na maioria dos países; insta, neste contexto, a Comissão 
a colocar ênfase nas ações de formação no domínio das TIC na futura estratégia 
europeia de formação judiciária; insta ainda a Comissão a promover uma digitalização 
mais rápida a todos os níveis dos sistemas judiciais dos Estados-Membros e a utilização 
da inteligência artificial como meio de melhorar o acesso à justiça, bem como a apoiar a 
normalização e a simplificação das ferramentas das TIC; solicita à Comissão que avalie 
as ferramentas TIC e os outros meios disponibilizados aos juízes e aos cidadãos pelos 
Estados-Membros em prol de procedimentos mais céleres e a fim de facilitar o acesso à 
justiça, inclusive a possibilidade de acompanhar em linha os procedimentos dos 
tribunais, em particular para os cidadãos com deficiências ou pertencentes a grupos 
vulneráveis, como as minorias nacionais e os migrantes; além disso, destaca a conclusão 
do Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2020 segundo a qual a recolha de dados a 
nível nacional em todos os domínios da justiça ainda não é possível na totalidade dos 
Estados-Membros, recordando ainda que o acesso aos dados constitui um instrumento 
de avaliação valioso e necessário; 

16. Exorta a Comissão a prestar especial atenção à aplicação, nos Estados-Membros, de 
regimes de apoio judiciário devidamente financiados e à qualidade e acessibilidade da 
assistência jurídica prestada, bem como à duração e à transparência dos processos, e 
ainda a avaliar os obstáculos que atualmente impedem os cidadãos desprovidos de 
recursos de acederem de forma efetiva à justiça; insta igualmente a Comissão a analisar 
a questão da recuperação das custas judiciais, uma vez que também pode ter um efeito 
dissuasor no acesso à justiça; destaca a conclusão do Painel de Avaliação da Justiça na 
UE de 2020 segundo a qual a assistência jurídica se tornou, em alguns Estados-
Membros, menos acessível ao longo dos anos; salienta que a existência de apoio 
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judiciário e o nível das custas judiciais podem ter um impacto importante no acesso à 
justiça, bem como um efeito dissuasivo para as pessoas em situação de pobreza; 

17. Assinala que o artigo 41.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
reconhece o direito a uma boa administração da União Europeia; constata que, com o 
desenvolvimento das competências da União, os cidadãos são confrontados, cada vez 
mais, com as instituições, os órgãos e os organismos da União, muitas vezes sem que os 
seus direitos processuais sejam devidamente protegidos; observa que as regras e os 
princípios atualmente existentes sobre boa administração estão dispersos por uma vasta 
gama de fontes; frisa que, numa União que se rege pelo Estado de direito, é necessário 
garantir que os direitos e as obrigações processuais sejam sempre adequadamente 
definidos, desenvolvidos e respeitados; recorda as suas resoluções, de 13 de janeiro de 
2013 e de 9 de junho de 2016, sobre uma administração da União Europeia aberta, 
eficaz e independente; considera que a União deve dar o exemplo e adotar um código do 
processo administrativo e, a este respeito, solicita uma vez mais à Comissão que 
apresente uma proposta de regulamento relativo ao processo administrativo para a 
União Europeia; 

18. Convida a Comissão a examinar as modalidades de utilização dos procedimentos de 
ação coletiva nos Estados-Membros e a melhorar a eficácia e a acessibilidade dos 
respetivos sistemas jurídicos, nomeadamente em termos de eficiência dos 
procedimentos e custos;

19. Condena todas as situações em que as ações judiciais podem ser utilizadas de forma 
abusiva contra os valores e os direitos que qualquer sistema jurídico tem de proteger; 
insta a Comissão a tomar nota de eventuais casos em que a introdução de ações judiciais 
e os custos financeiros que implicam para o requerido sejam utilizados nos Estados-
Membros para fins que sejam contrários a uma cultura de Estado de direito, como, por 
exemplo, contra a existência de meios de comunicação livres e plurais e de um mundo 
académico, investigadores, sindicalistas, defensores dos direitos humanos e 
organizações da sociedade civil independentes; insta ainda a Comissão a iniciar ações e 
tomar as medidas necessárias, em consonância com os poderes que lhe são conferidos 
pelos Tratados, para pôr termo a essas práticas e garantir a responsabilização daqueles 
que permitem tais práticas; 

20. Salienta que os denunciantes desempenham um papel fundamental na proteção do 
Estado de direito na União e nos Estados-Membros; insta a Comissão a acompanhar 
atentamente a transposição e a aplicação da Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que 
denunciam violações do Direito da União1;

21. Considera que é necessário combater as disparidades persistentes em matéria de género 
e promover a diversidade, inclusive étnica e cultural, na composição e estrutura dos 
sistemas judiciais dos Estados-Membros, a fim de melhorar a sua qualidade, 
imparcialidade, eficácia e independência. destaca a conclusão do Painel de Avaliação da 
Justiça na UE de 2020 segundo a qual as mulheres continuam a representar menos de 
50 % dos juízes a nível dos Supremos Tribunais na maioria dos Estados-Membros. 

1 JO L 305 de 26.11.2019, p. 17.
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