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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:

1. Considera que o mecanismo da União para a democracia, o Estado de direito e os 
direitos fundamentais deve ter como principal objetivo prevenir e combater qualquer 
ameaça para os valores da União consagrados no artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia (TUE), antes de se verificar a existência de um risco manifesto num 
Estado-Membro e de o artigo 7.º do TUE ser ativado;

2. Salienta que um sistema judicial independente e imparcial é uma pedra angular 
indispensável do Estado de direito; realça que a exigência de independência dos 
tribunais é crucial para o direito fundamental a uma proteção jurisdicional efetiva e a 
um julgamento justo e para garantir a proteção de todos os direitos decorrentes do 
direito da União; salienta que cada tribunal nacional é também um tribunal europeu 
quando aplica o direito da União; manifesta a sua preocupação pelo facto de os recentes 
ataques contra o Estado de direito consistirem principalmente em tentativas de pôr em 
causa a independência judicial;

3. 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 a futura estratégia europeia de formação judiciária deve colocar 
uma maior ênfase na promoção do Estado de direito e da 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; 

4. 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;

5. Destaca o potencial da formação judiciária para melhorar o diálogo entre os tribunais 
nacionais e o Tribunal de Justiça da União Europeia, nomeadamente através do recurso 
a reenvios prejudiciais e da interação entre os princípios da subsidiariedade e do 
primado do direito da União;

6. Chama a atenção para a complementaridade que deve existir entre o painel de avaliação 
da justiça na UE, que permite uma comparação entre os Estados-Membros, e o relatório 
de acompanhamento anual sobre os valores da União, enquanto levantamento 
qualitativo aprofundado da situação concreta em cada Estado-Membro;

7. Solicita à Comissão que avalie as ferramentas TIC e outros meios disponibilizados aos 
cidadãos pelos Estados-Membros, a fim de facilitar o seu acesso à justiça, em particular 
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aos cidadãos com deficiência ou pertencentes a grupos vulneráveis, como as minorias 
nacionais e os migrantes;

8. Exorta a Comissão a prestar especial atenção à aplicação nos Estados-Membros de 
regimes de apoio judiciário devidamente financiados e à qualidade da assistência 
jurídica prestada, bem como a avaliar os obstáculos que atualmente impedem os 
cidadãos desprovidos de recursos de acederem de forma efetiva à justiça;

9. 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;

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

11. Considera que é necessário colmatar as persistentes lacunas culturais e de género na 
composição e estrutura dos sistemas judiciais dos Estados-Membros, a fim de melhorar 
a sua qualidade, eficácia e independência.


