
AD\1232677PT.docx PE691.166v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2021/2025(INI)

28.5.2021

PARECER
da Comissão dos Assuntos Jurídicos

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

sobre o Relatório de 2020, da Comissão, sobre o Estado de Direito
(2021/2025(INI))

Relator de parecer (*): Ilhan Kyuchyuk

(*) Comissão associada – Artigo 57.º do Regimento



PE691.166v02-00 2/7 AD\1232677PT.docx

PT

PA_NonLeg



AD\1232677PT.docx 3/7 PE691.166v02-00

PT

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:

1. Recorda que a União se funda nos valores fundamentais comuns do respeito pela 
dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a 
minorias, consagrados no artigo 2.º do Tratado da União Europeia (TUE), como 
responsabilidade partilhada entre a União e os seus Estados‑Membros e sem prejuízo 
dos artigos 4.º e 5.º do TUE; recorda que os princípios subjacentes ao Estado de direito 
são a legalidade, a separação de poderes, a igualdade perante a lei, a segurança jurídica, 
a proibição do exercício arbitrário do poder executivo, a existência de tribunais 
independentes e imparciais para assegurar uma proteção jurisdicional efetiva, bem como 
a existência de controlo judicial; salienta que o respeito e a aplicação destes princípios 
são fundamentais em todos os Estados-Membros, uma vez que geram uma confiança 
reforçada dos cidadãos nas instituições públicas;

2. Salienta, além disso, que o respeito pelo Estado de direito é importante para o 
funcionamento do mercado interno, uma vez que reforça a confiança no sistema judicial 
e está ligado à proteção dos interesses financeiros da União;

3. Congratula-se com o relatório de 2020, da Comissão, sobre o Estado de direito (a seguir 
«o relatório») e com a importância que este atribui ao sistema judicial, bem como os 
capítulos específicos por país;

4. Salienta, em conformidade com o relatório, que sistemas judiciais eficazes, 
independentes e eficientes, tanto formal como substancialmente, são essenciais para 
defender o Estado de direito, nomeadamente com vista a garantir uma proteção 
jurisdicional efetiva e processos equitativos para os cidadãos e as empresas em todos os 
domínios do direito; realça, em particular, a necessidade de o poder judicial conseguir 
exercer as suas funções com total autonomia, sem ingerências por parte de qualquer 
outra instituição ou órgão, incluindo ingerências do poder político, em conformidade 
com o princípio da separação de poderes; salienta, além disso, que, para garantir a 
independência e a imparcialidade dos juízes, é necessário estabelecer regras inequívocas 
sobre a composição dos órgãos jurisdicionais, o processo de nomeação, a antiguidade e 
os motivos de rejeição e demissão antes de ser tomada qualquer decisão a esse respeito;

5. Observa que a independência do poder judicial continuar a ser motivo de grande 
preocupação em alguns Estados-Membros; regista que a Hungria e a Polónia 
interpuseram, em março de 2021, um recurso de anulação do Regulamento (UE, 
Euratom) 2020/2092 relativo a um regime geral de condicionalidade para a proteção do 
orçamento da União1, que visa combater as violações do Estado de direito que afetam os 
interesses financeiros da União; salienta, neste contexto, que o Regulamento (UE, 

1 Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2020, 
relativo a um regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União (JO L 433 I de 
22.12.2020, p. 1).
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Euratom) 2020/2092 entrou em vigor, é diretamente aplicável desde 1 de janeiro de 
2021 e é obrigatório em todos os seus elementos para todas as dotações de autorização e 
de pagamento em todos os Estados-Membros, nomeadamente para cobrir o desembolso 
dos fundos da Next Generation EU, e que a sua aplicação pelas instituições da UE não 
está sujeita à adoção de orientações ou à interpretação judicial;

6. Considera que a revisão periódica do Estado de direito é de grande importância e louva 
os esforços da Comissão para incentivar reformas estruturais, incluindo apoio e 
orientações aos Estados-Membros no acesso a fundos estruturais nos domínios 
abrangidos pelo relatório; acredita, no entanto, que, embora o relatório seja um 
instrumento essencial de acompanhamento, são indispensáveis recomendações claras 
sobre os desafios identificados e as medidas de acompanhamento necessárias; insta a 
Comissão a recorrer veementemente aos processos por infração, sempre que necessário, 
a fim de evitar retrocessos em matéria de Estado de direito nos sistemas judiciais 
nacionais, e insta o Conselho a retomar todos os processos pendentes ao abrigo do 
artigo 7.º, n.º 1, do TUE, incluindo audições relativas a novos desenvolvimentos, e a 
informar o Parlamento desse facto;

7. Insta a Comissão a apoiar e a reforçar a cooperação entre os Estados-Membros em 
matéria de Estado de direito e a inspirar-se nas recomendações da Comissão de Veneza 
do Conselho da Europa no sentido de melhorar a situação do Estado de direito na 
União;

8. Regista com satisfação que o relatório contém capítulos nacionais separados que 
procuram reforçar a metodologia comum em todos os Estados-Membros; insta, no 
entanto, a Comissão a elaborar uma comparação significativa, simples e clara entre os 
diferentes sistemas judiciais nacionais, de modo a sublinhar onde podem ser aplicadas 
as melhores práticas para sistemas idênticos e de que modo podem ser objetivamente 
abordadas deficiências semelhantes, o que poderá ajudar os Estados-Membros a 
continuar a desenvolver a eficácia dos seus sistemas judiciais; recomenda que a 
Comissão proponha instrumentos potencialmente aplicáveis a par de cada 
recomendação específica por país e sublinha que as audições devem ser objetivas, 
transparentes e baseadas em factos, no âmbito das quais os Estados-Membros devem 
cooperar de boa-fé e em conformidade com o princípio da cooperação leal, consagrado 
no artigo 4.º do TUE;

9. Observa que o relatório aborda corretamente a necessária digitalização dos processos 
judiciais e a formação dos juízes; recorda que subsistem diferenças significativas entre 
os Estados-Membros no que respeita ao nível de participação na formação dedicada às 
profissões jurídicas e, dada a importância dessa formação para a correta aplicação e 
execução do direito da União, insta a Comissão a analisar e avaliar as diferentes 
estratégias nacionais a este respeito; recorda que as decisões baseadas na inteligência 
artificial, na robótica e nas tecnologias conexas devem continuar sujeitas a análises, 
apreciações, intervenções e controlos humanos significativos, uma vez que, de outro 
modo, essas decisões podem prejudicar a igualdade de tratamento dos cidadãos ou o 
direito de acesso à justiça, entre outros direitos; recorda que a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia («Carta») só é aplicada pelas autoridades judiciais 
quando aplicam o direito da União, mas que, para promover uma cultura comum do 
Estado de direito, é importante que os direitos consagrados na Carta sejam sempre tidos 
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em conta em quaisquer processos civis e administrativos; insta, por conseguinte, a 
Comissão a igualmente considerar módulos de formação centrados na Carta para juízes 
e profissionais da justiça; lamenta que o relatório seja omisso em relação à formação 
dos advogados; lamenta ainda que o relatório não abranja os direitos consagrados no 
artigo 47.º da Carta, tais como o direito de defesa e representação e o direito a apoio 
judiciário; insta a Comissão a alargar a esses domínios o âmbito do seu próximo 
relatório;

10. Insta a Comissão a avaliar o alargamento do âmbito de aplicação do relatório a todos os 
pilares do Estado de direito, incluindo a igualdade perante a lei, através do 
acompanhamento da proteção dos direitos fundamentais e, mais especificamente, dos 
direitos das minorias, das disparidades de género e culturais, do acesso à justiça e dos 
instrumentos utilizados na luta contra a discriminação e contra o discurso de ódio; urge 
ainda a Comissão a avaliar o alargamento do âmbito de aplicação do relatório de modo 
a abranger a digitalização do sistema judicial e as violações graves dos princípios do 
Estado de direito num determinado Estado-Membro que afetem ou sejam suscetíveis de 
afetar gravemente, de forma suficientemente direta, a boa gestão financeira do 
orçamento da União;

11. Recorda que o Estado de direito é sempre aplicável, incluindo em períodos de crise, e 
que as medidas tomadas no contexto da luta contra a pandemia de COVID-19 devem 
assegurar a conformidade com o Estado de direito; salienta que as medidas tomadas na 
sequência da pandemia de COVID-19 em vários Estados-Membros deram um novo 
impulso à utilização de ferramentas TIC destinadas a facilitar a comunicação dos 
tribunais com advogados e outras partes, aumentando assim a transparência e 
permitindo o acesso em linha às decisões judiciais; observa que a democracia, o acesso 
à justiça e a funcionalidade das instituições são as pedras angulares de uma sociedade 
próspera, mesmo em circunstâncias excecionais, e que os sistemas judiciais e judiciário 
têm de ser capazes de resistir a ações e medidas que visem enfraquecer e comprometer o 
Estado de direito; insta a Comissão a avaliar o impacto da digitalização da justiça nos 
cidadãos mais vulneráveis, ou seja, aqueles que não dispõem dos meios ou das 
competências necessárias para aceder a um sistema judicial digital; urge ainda a 
Comissão a continuar a analisar se as medidas de emergência relacionadas com a 
COVID-19 estão sujeitas a controlo judicial, a fim de assegurar que são justificadas, 
limitadas no tempo, necessárias e proporcionadas, para além de serem socialmente 
equitativas, e que o acesso à justiça não é afetado de forma desproporcionada pelo 
encerramento dos tribunais.
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