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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação do direito da União em 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), nomeadamente os artigos 2.º e 3.º,

– Tendo em conta os relatórios anuais da Comissão sobre o controlo da aplicação do 
direito da União Europeia em 2017 e 2018 (COM(2018)0540 e COM(2019)0319),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, intitulada «Reforçar o Estado de 
direito na União – Plano de Ação» (COM(2019)0343),

– Tendo em conta a sua resolução, de 1 de fevereiro de 2018, sobre o controlo da 
aplicação do direito da UE em 2016,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 21 de dezembro de 2016, intitulada 
«Direito da UE: Melhores resultados através de uma melhor aplicação» (C(2016)8600),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de abril de 2012, intitulada 
«Atualização da gestão das relações com o autor da denúncia em matéria de aplicação 
do direito da União» (COM(2012)0154),

– Tendo em conta o Acordo interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho da 
União Europeia e a Comissão Europeia, de 13 de abril de 2016, sobre legislar melhor,

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho com 
base no artigo 10.º da Decisão-Quadro 2008/841/JAI do Conselho, de 24 de outubro de 
2008, relativa à luta contra a criminalidade organizada  (COM(2016)0448),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu e ao Conselho, intitulada «Nono relatório mensal sobre os progressos 
alcançados rumo a uma União da Segurança genuína e eficaz», publicada pela 
Comissão (COM(2017)0407),

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera o 
Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a 
Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da 
Comissão (quarta Diretiva antibranqueamento de capitais), com a redação que lhe foi 
dada pela Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio 
de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do 
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terrorismo e que altera as Diretivas 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta Diretiva 
antibranqueamento de capitais),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Constitucionais e da Comissão 
das Petições,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

A. Considerando que, em 2016, a Comissão definiu prioridades para o seu trabalho sobre 
processos por infração e denúncias, concentrando-se nas violações mais graves do 
direito da UE, e que 2017 foi o primeiro ano em que esta nova abordagem, mais 
direcionada, foi aplicada pela Comissão;

B. Considerando que a legislação europeia só é eficaz se for corretamente transposta e 
aplicada no direito nacional, a fim de assegurar igualdade de condições aos cidadãos; 

C. Considerando que os processos por infração têm o efeito perverso de transferir para os 
cidadãos o custo da transposição incompleta ou da aplicação incorreta do direito 
europeu pelos Estados-Membros; que é desejável introduzir novos mecanismos para 
garantir a correta aplicação do direito da UE;

D. Considerando que os processos informais denominados «EU Pilot» se revelaram 
frequentemente ineficientes; 

E. Considerando que o respeito pelo Estado de direito constitui uma condição para garantir 
a democracia e os direitos fundamentais; que a proteção dos direitos fundamentais e das 
liberdades cívicas, tribunais independentes e imparciais, o pluralismo e a independência 
dos meios de comunicação social, a luta contra a corrupção e a infiltração da 
criminalidade organizada nas economias legais são condições fundamentais para 
garantir um tratamento equitativo perante a lei e a defesa dos direitos dos cidadãos, 
prevenir abusos e assegurar a responsabilização dos gerem que a coisa pública;

F. Considerando que a Europol salientou que entre 0,7 e 1,28 % do produto interno bruto 
anual da UE é utilizado em atividades financeiras suspeitas, como o branqueamento de 
capitais de proveniência ilícita; que a Comissão instaurou processos por infração contra 
a maioria dos Estados-Membros por não terem transposto corretamente a quarta 
Diretiva antibranqueamento de capitais;

G. Considerando que vários Estados-Membros introduziram programas que direta ou 
indiretamente implicam a venda da cidadania da UE; que foram manifestadas sérias 
preocupações quanto à utilização ilícita desses programas, que originou problemas de 
segurança, de falta de transparência e de favorecimento da criminalidade organizada e 
do branqueamento de capitais;

H. Considerando que, de acordo com o relatório da Comissão, a Decisão-
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Quadro 2008/841/JAI do Conselho relativa à luta contra a criminalidade organizada1 
não permitiu atingir o nível mínimo necessário de aproximação no que respeita à 
direção de uma organização criminosa ou à participação na mesma, com base num 
conceito único de organização criminosa; que a Decisão-Quadro permite aos Estados-
Membros não introduzirem o conceito de organização criminosa, continuando estes a 
aplicar o direito penal nacional vigente mediante o recurso a normas gerais sobre a 
participação e a preparação de infrações específicas; que, por conseguinte, esta situação 
é suscetível de criar novas divergências na aplicação prática da Decisão-Quadro;

I. Considerando que a chamada crise dos refugiados demonstrou a necessidade de uma 
reforma urgente do Sistema Europeu Comum de Asilo e de uma maior partilha de 
responsabilidades entre os Estados-Membros; que os mecanismos obrigatórios de 
recolocação de emergência dos requerentes de asilo provenientes de Itália e da Grécia se 
revelaram ineficazes; que a Comissão abriu processos por infração contra a República 
Checa, a Polónia e a Hungria por estes países se terem recusado a cumprir as decisões 
de recolocação; 

J. Considerando que, de acordo com o Código das Fronteiras Schengen, a reintrodução 
temporária dos controlos nas fronteiras internas só é permitida em circunstâncias 
excecionais e como solução de último recurso; que muitos Estados-Membros violaram 
as normas, prolongando indevidamente os controlos nas fronteiras; que a Comissão não 
considerou oportuno instaurar processos por infração contra estes Estados por violação 
do direito da UE;

K. Considerando que a liberdade, o pluralismo e a independência dos meios de 
comunicação social são componentes fundamentais do direito à liberdade de expressão; 
que os meios de comunicação social desempenham um papel crucial numa sociedade 
democrática, tal como estipulado na Carta dos Direitos Fundamentais da UE e no TUE; 

L. Considerando que, nos termos do artigo 191.º, n.º 2, do TFUE, a política da União no 
domínio do ambiente tem por objetivo atingir um nível de proteção elevado; que, 
segundo a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, todas as políticas da 
União devem integrar um elevado nível de proteção do ambiente e a melhoria da sua 
qualidade, e assegurá-los de acordo com o princípio do desenvolvimento sustentável;

1. Acolhe com satisfação os relatórios anuais da Comissão sobre a aplicação do direito da 
UE em 2017, 2018 e 2019, incluindo os relatórios por país; considera que este 
acompanhamento é fundamental para identificar os riscos para o Estado de direito antes 
de estes chegarem a um ponto em que seja necessária uma resposta formal;

2. Manifesta-se seriamente preocupado com a não aplicação da quarta Diretiva 
antibranqueamento de capitais por um elevado número de Estados-Membros; 
congratula-se com a abertura de processos por infração; exorta os Estados-Membros a 
transporem corretamente a quarta Diretiva antibranqueamento de capitais; observa, no 
entanto, que o grande número de processos por infração abertos pode também indiciar 
uma lacuna na própria legislação;

1 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho com base no artigo 10.º da Decisão-
Quadro 2008/841/JAI do Conselho, de 24 de outubro de 2008, relativa à luta contra a criminalidade organizada.
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3. Manifesta preocupação com as implicações de alguns programas de investimento e de 
cidadania recentemente adotados por vários Estados-Membros da UE, como a Bulgária, 
Chipre e Malta; insta a Comissão a introduzir legislação que proíba tais práticas;

4. Lamenta a falta de homogeneidade e adequação da legislação europeia para combater as 
atividades da criminalidade organizada transnacional; solicita à Comissão que continue 
a acompanhar a correta transposição da Decisão-Quadro relativa à luta contra a 
criminalidade organizada, utilizando os poderes que lhe são conferidos pelos Tratados 
para fazer respeitar a legislação; insta a Comissão, à luz do artigo 83.º do TFUE, a rever 
a Decisão-Quadro, a fim de adaptar os tipos de infrações, realçando a natureza 
transnacional das organizações criminosas, por diversas vezes salientada nos relatórios 
das agências europeias pertinentes, e de reforçar as sanções aplicáveis, de modo a 
incluir o crime de associação criminosa, que, à semelhança do modelo mafioso, se 
caracteriza pela capacidade de intimidação, pela estabilidade do projeto criminoso 
inerente à organização e pela capacidade de influenciar as instituições públicas; 
considera, neste contexto, que seria igualmente desejável adotar legislação europeia 
geral sobre a proteção das pessoas que decidem cooperar com a justiça;

5. Sublinha a importância de legislação que permita às autoridades policiais tomar 
medidas eficazes contra os bens ilícitos, a fim de impedir que os criminosos beneficiem 
do produto dos seus crimes, reintroduzindo-o na economia legal ou utilizando-o para 
financiar outras atividades criminosas; observa que a legislação europeia neste domínio 
tem lacunas, apesar de o Regulamento (UE) 2018/1805 entrar proximamente em vigor, 
e insta a Comissão a rever toda a legislação pertinente aplicável ao congelamento e ao 
confisco dos instrumentos e dos produtos do crime na UE, colocando especial ênfase 
nos aspetos da apreensão e do confisco dos produtos do crime, mesmo na ausência de 
uma condenação definitiva, e na gestão desses bens, para os quais ainda não existe um 
quadro jurídico suficientemente uniforme a nível europeu;

6. Sublinha que é urgentemente necessário redefinir o modelo fiscal europeu, a fim de 
limitar a concorrência desleal entre os Estados-Membros e a proliferação dos chamados 
paraísos fiscais; considera que a tributação justa e a luta determinada contra a fraude 
fiscal, a evasão fiscal, o planeamento fiscal agressivo e o branqueamento de capitais 
devem desempenhar um papel central na política da UE; insta a UE a apoiar a transição 
dos Estados-Membros para um sistema fiscal compatível com o seu quadro jurídico e o 
espírito dos Tratados; 

7. Deplora o facto de a Comissão não ter decidido instaurar processos por infração contra 
os Estados-Membros que violaram as regras de Schengen;

8. Lamenta que os Estados-Membros não cumpram os seus compromissos em matéria de 
solidariedade e partilha de responsabilidades na recolocação dos requerentes de asilo;

9. Exorta os Estados-Membros a transporem a legislação europeia em matéria de 
cooperação judiciária e policial, nomeadamente no que se refere ao intercâmbio de 
dados e informações; observa que, em 2019, a Comissão instaurou processos por 
infração por não notificação das medidas de transposição da Diretiva relativa aos 
registos de identificação dos passageiros (Espanha, Países Baixos e Finlândia) e da 
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Diretiva relativa à luta contra o terrorismo (Grécia e Luxemburgo);

10. Insta as instituições da UE a garantirem a plena aplicação da Carta dos Direitos 
Fundamentais em todas as suas decisões, ações e políticas, como forma de preservar o 
pluralismo e a liberdade dos meios de comunicação social; manifesta a sua preocupação 
com o estado dos meios de comunicação social na UE; lamenta todas as práticas 
destinadas a intimidar ou ameaçar jornalistas, incluindo «queixas intimidatórias»; 
considera desejável que a Comissão tome medidas dissuasivas para impedir a utilização 
abusiva dos instrumentos jurídicos para intimidar ou prejudicar jornalistas;

11. Manifesta preocupação com as graves deficiências detetadas na aplicação da legislação 
da UE no domínio do ambiente, nomeadamente no que diz respeito à gestão e à 
eliminação de resíduos, à exploração dos recursos naturais, ao tratamento insuficiente 
das águas residuais urbanas e à poluição atmosférica; insta a Comissão a tomar medidas 
legais para assegurar a transposição rápida, completa e correta de todas as diretivas 
ambientais da UE em todos os Estados-Membros, em conformidade com as prioridades 
estabelecidas na comunicação intitulada «Direito da UE: Melhores resultados através de 
uma melhor aplicação»;

12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Comité das Regiões, ao Comité Económico e Social e aos parlamentos nacionais.


