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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que, nos termos do artigo 37.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, a 
proteção do ambiente constitui um direito fundamental;

2. Considera que a atual degradação ambiental tem repercussões profundas num vasto 
leque de direitos humanos; considera que a prevenção e as sanções penais são elementos 
de dissuasão importantes para combater os danos ambientais;

3. Lamenta a falta de aplicação efetiva das diretivas da UE que visam estabelecer a 
responsabilidade penal das pessoas coletivas por infrações ambientais1; salienta a 
necessidade urgente de atualizar essa legislação; insta a Comissão e os Estados-
Membros a afetarem recursos financeiros e humanos adequados para a prevenção, 
investigação e repressão de crimes ambientais;

4. Insta a Comissão a fazer pleno uso do artigo 83.º, n.º 2, do TFUE e a ponderar a adoção 
de uma diretiva-quadro relativa a infrações ambientais; insta a Comissão a avaliar a 
possibilidade de uma proposta legislativa relativa ao «ecocídio» e de incluir os crimes 
ambientais nas categorias de infrações previstas no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE;

5. Reconhece a existência de uma ligação direta ou indireta entre as infrações ambientais e 
a criminalidade organizada e corrupção transnacionais2;

6. Insta a Comissão, a Europol e a Eurojust a prestarem apoio às redes de profissionais 
existentes e a porem uma estrutura mais institucionalizada à sua disposição; 

7. Insta a Comissão a explorar a possibilidade de alargar o mandato da Procuradoria 
Europeia no futuro por forma a abranger infrações desta índole; 

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem regimes de proteção e apoio em prol 
das vítimas de danos ambientais e a assegurarem o seu pleno acesso à justiça, à 
informação e ao ressarcimento; salienta o papel fundamental desempenhado pelas ONG 
ambientais quando se trata de aumentar a sensibilização e intentar ações judiciais, e 
solicita à Comissão e aos Estados-Membros que lhes concedam apoio financeiro 
adequado.

1 Diretiva 2004/35/CE relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos 
ambientais, Diretiva 2008/99/CE relativa à proteção do ambiente através do direito penal, e Diretiva 
2009/123/CE que altera a Diretiva 2005/35/CE.
2 Ver o relatório da EFFACE (Ação da UE para Combater a Criminalidade Ambiental), de 2015, intitulado 
«Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal Instruments» (Criminalidade 
organizada e criminalidade ambiental: análise dos instrumentos jurídicos internacionais) ou o estudo, de 2019, 
intitulado «Transnational environmental crime threatens sustainable development» (A criminalidade ambiental 
transnacional ameaça o desenvolvimento sustentável).


