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Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

25.1.2019

Ex.mo Senhor Claude Moraes
Presidente
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sob a forma de carta sobre o projeto de decisão de execução do 
Conselho que aprova a celebração, pela Eurojust, do Acordo de Cooperação 
entre a Eurojust e a Geórgia  (2018/0813(CNS))

Ex.mo Senhor Presidente,

A Comissão dos Assuntos Jurídicos, a que tenho a honra de presidir, foi convidada a 
apresentar um parecer à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
sobre a decisão relativa ao projeto de Acordo de Cooperação entre a Eurojust e a Geórgia 
(2018/0813(CNS)). Joëlle Bergeron foi designada relatora de parecer. Por razões atinentes aos 
prazos para a adoção do relatório na comissão a que V. Ex.ª preside, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos decidiu enviar o respetivo parecer sob a forma de carta.

A presente decisão aprova o Acordo de Cooperação entre a Eurojust e a Geórgia (o 
«Acordo») para reforçar a cooperação judiciária no âmbito da luta contra as formas graves de 
criminalidade organizada e a corrupção. O Acordo prevê disposições sobre o intercâmbio de 
dados pessoais. Foi aprovado pelo Colégio da Eurojust em 20 de setembro de 2018.

Nos termos do artigo 26.º-A, n.º 2, da Decisão do Conselho, de 28 de fevereiro de 2002, 
relativa à criação da Eurojust, com a última redação que lhe foi dada pela 
Decisão 2009/426/JAI do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, compete ao Conselho 
aprovar a celebração de acordos entre a Eurojust e países terceiros ou organizações 
internacionais. Devem ser cumpridas as condições previstas no referido artigo 26.º-A. O 
Parlamento deve ser consultado a respeito da aprovação.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que a cooperação operacional da Eurojust com 
a Geórgia é necessária para combater a criminalidade transnacional e reforçar a cooperação 



PE632.952v02-00 2/2 AL\1175514PT.docx

PT

judiciária na Europa. A Comissão dos Assuntos Jurídicos apoia o Acordo e, após o 
intercâmbio entre os coordenadores através de procedimento escrito e da adoção do parecer na 
reunião de 23 de janeiro de 20191, por conseguinte, propõe a aprovação, sem alterações, da 
decisão de execução do Conselho. A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a propor a aprovação do projeto de decisão de execução do Conselho que aprova a 
celebração, pela Eurojust, do Acordo de Cooperação entre a Eurojust e a Geórgia.

Estou convicto de que estas sugestões constituem um contributo útil para o relatório 
elaborado pela comissão a que V. Ex.ª preside.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Pavel Svoboda

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (vice-presidente), Jean-Marie Cavada (vice-presidente), Mady Delvaux (vice-presidente), Max 
Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, 
Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (suplente de Kostas Chrysogonos, nos 
termos do artigo 200.º, n.º 2, do Regimento).


