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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. Recorda que a União assenta nos valores consagrados no artigo 2.º do TUE;

2. 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;

3. Salienta, em conformidade com o relatório, que sistemas judiciais eficazes, 
independentes e eficientes, são essenciais para defender o Estado de 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, em 
conformidade com o princípio da separação de poderes;

4. Manifesta profunda preocupação pelo facto de a independência do poder judicial 
continuar a ser motivo de grande preocupação em alguns Estados-Membros; lamenta 
que a Hungria e a Polónia tenham interposto, 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 União, que visa combater as 
violações do Estado de direito que afetam os interesses financeiros da União;

5. Considera que a revisão periódica do Estado de direito é de grande importância e louva 
os esforços da Comissão para incentivar reformas estruturais nos domínios abrangidos 
pelo relatório; acredita, no entanto, que, embora se trate de 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 
TFUE e a informar o Parlamento desse facto;

6. Regista com satisfação que o relatório contém capítulos nacionais separados que 
procuram estabelecer uma metodologia comum; insta, no entanto, a Comissão a 
elaborar uma comparação significativa entre os diferentes sistemas judiciais nacionais, a 
sublinhar onde podem ser aplicadas as melhores práticas para sistemas idênticos e de 
que modo podem ser corrigidas deficiências semelhantes;

7. Observa que o relatório aborda corretamente a necessária digitalização dos processos 
judiciais e a formação dos juízes, nomeadamente no que diz respeito ao Estado de 
direito e à Carta dos Direitos Fundamentais (a seguir «a Carta»); 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.


