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Pergunta com pedido de resposta oral O-000059/2012 

à Comissão 
Artigo 115.º do Regimento 

Klaus-Heiner Lehne 
em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos 

Juan Fernando López Aguilar 
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Assunto: Formação judiciária 

As comissões do Parlamento competentes no domínio da formação judiciária congratulam-se com a 
resposta da Comissão às sugestões enunciadas nas resoluções do Parlamento sobre um espaço de 
justiça penal na UE, o programa de Estocolmo e a formação judiciária, bem como à sua proposta 
para a criação de um projeto-piloto. No entanto, tendo em conta que os artigos 81.º e 82.º do TFUE 
preveem que a adoção de medidas visando assegurar o "apoio à formação dos magistrados e dos 
funcionários e agentes de justiça" é feita ao abrigo do processo legislativo ordinário, e, por 
conseguinte, implica o pleno envolvimento do Parlamento, pergunta-se:  

1. Como pretende a Comissão alcançar os seus objetivos de assegurar que será proporcionada 
formação a metade dos profissionais do direito, na UE, até 2020 e que estes participam, 
efetivamente, na formação disponibilizada? 

2. Que medidas pretende a Comissão tomar para reforçar a rede de organismos de formação em 
direito na União e para a melhor utilização possível das instituições de formação, a nível nacional 
e europeu, a fim de oferecer cursos de familiarização em direito nacional, comparado e europeu a 
juízes, magistrados do Ministério Público e a outros profissionais do Direito, de uma forma estável 
e contínua, ultrapassando as dificuldades inerentes (disponibilidade de tempo dos juízes, 
necessidade de fazer uma utilização direcionada de fundos que são escassos, necessidade de 
desenvolver as capacidades linguísticas e/ou ferramentas multilingues de formação)? 

3. Como pretende a Comissão reforçar o papel das redes e dos organismos de formação existentes 
no contexto da sua proposta de um novo Programa Justiça, a fim de lhes permitir contribuir 
plenamente para se alcançar os objetivos do Programa de Estocolmo?  

4. Como pretende a Comissão aproveitar o desejo do Parlamento de desempenhar um papel 
proativo, não apenas na definição da política de formação judiciária, mas também na conceção 
da organização do projeto-piloto proposto?  
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