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SUGESTÕES 

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

O Parlamento Europeu 

1. Emite um parecer favorável sobre o projecto de Tratado que estabelece a primeira 
Constituição para a Europa e considera que os progressos realizados no âmbito do espaço 
de liberdade, de segurança e de justiça justificam, por si só, a ratificação do projecto de 
Tratado por parte dos Estados-Membros; 

2. Considera que o Tratado que estabelece a Constituição responde plenamente às 
expectativas manifestadas pelo Parlamento Europeu no que se refere à criação de um 
verdadeiro espaço comum de liberdade, de segurança e de justiça; 

3. Acolhe favoravelmente os seguintes aspectos: 

- O Tratado Constitucional colmata o défice democrático que caracteriza o processo 
decisório no domínio da cooperação judiciária e policial em matéria penal; por outro 
lado, a fusão da Comunidade na União, a extensão do processo legislativo às matérias 
pertencentes ao ex-terceiro pilar e o recurso à maioria qualificada permitem realizar 
uma verdadeira "União de Direito"; 

- A Carta dos Direitos Fundamentais foi incorporada no Tratado que estabelece a 
Constituição, garantindo assim a protecção efectiva desses direitos na União Europeia, 
condição indispensável para a realização do espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça; 

- O Tratado estatui que a União Europeia aderirá à Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais; 

- Graças à abolição da estrutura em pilares, será finalmente possível dispor de uma base 
jurídica comum para a protecção dos dados, o que permitirá proceder à necessária 
harmonização das disposições existentes, em particular no sector da cooperação penal 
e policial; 

- É reconhecido o direito de iniciativa legislativa a um quarto dos Estados-Membros em 
matéria de cooperação judiciária penal e policial; os Estados-Membros podem assim 
participar activamente na realização do espaço de liberdade, segurança e justiça, 
propondo à União soluções para os problemas que ultrapassam as fronteiras nacionais; 

- A política de imigração passa a ser uma política titular da União Europeia, deixando 
de se limitar a proteger a segurança interna para promover também a solidariedade e a 
repartição equitativa das responsabilidades dos Estados-Membros neste domínio; foi, 
além disso, criada uma base jurídica específica para a integração dos cidadãos de 
países terceiros que residem regularmente na União; 
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- Deram-se passos significativos rumo à realização de um espaço judiciário europeu e à 
promoção da qualidade da justiça a nível europeu; 

- O Tratado que estabelece a Constituição configura uma ordem pública europeia que 
não protege apenas a segurança dos Estados-Membros mas também a da União 
Europeia, tanto a nível interno como externo; para este fim, é reforçado o papel da 
Comissão, bem como o das agências Eurojust e Europol; 

- A Europol deixará de se basear numa convenção intergovernamental, passando a ser 
regida por uma lei europeia ordinária, e a sua actividade será submetida ao controlo do 
Parlamento Europeu, dos Parlamentos nacionais e do Tribunal de Justiça; 

- O Tratado confere base jurídica adequada para o Conselho poder aprofundar o espaço 
de liberdade, segurança e justiça, designadamente, alargando o âmbito de 
harmonização do direito penal material ou as competências da Procuradoria Europeia; 

- Em particular, os Parlamentos Nacionais vêem o seu papel reforçado, designadamente, 
no controle do respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e na 
intervenção dos processos de avaliação da Eurojust ou de execução das políticas 
relativas ao espaço de liberdade, segurança e justiça pelos Estados-Membros; 

- A luta da União contra o tráfico de pessoas e a exploração sexual de mulheres e 
crianças será facilitada com a adopção do Tratado Constitucional (especialmente em 
virtude do nº 3 do artigo II-65º, que proíbe o tráfico de seres humanos e do nº 1 do 
artigo III-271º, que estabelece regras mínimas relativas à definição das infracções 
penais e das sanções em domínios de criminalidade particularmente grave como sejam 
o tráfico de seres humanos e exploração sexual de mulheres e crianças; 

4. Observa que, em alguns pontos, se teria podido avançar para uma maior integração, 
interrogando-se, em particular, sobre: 

- os limites colocados pela introdução da cláusula (nº 5 do artigo III-267º) que confere 
unicamente aos Estados-Membros a capacidade de determinar o volume de admissão 
de nacionais de países terceiros nos seus territórios, excluindo assim a possibilidade de 
criar uma verdadeira política europeia de gestão das admissões legais na União 
Europeia; 

- a conveniência da introdução da chamada cláusula de "emergency break" (nº 3 do 
artigo III-270º) para a cooperação judiciária em matéria penal; 

- a conveniência de conceder a alguns Estados-Membros regimes específicos de 
derrogação à Constituição; 

- o papel limitado do Parlamento Europeu no sector da cooperação judiciária em matéria 
civil no que se refere ao direito da família; 

- o facto de que as disposições relativas ao congelamento dos capitais, dos bens 
financeiros ou dos rendimentos, necessárias para atingir o objectivo do espaço de 
liberdade, de segurança e de justiça, se limitem, contrariamente ao que propunha o 
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texto da Convenção, à prevenção e à luta contra o terrorismo, excluindo a prevenção e 
a luta contra o crime organizado e o tráfico de seres humanos; 

- os limites previstos no tocante às competências do Procurador Europeu, e deseja que 
estas abranjam, eventualmente, mais do que a mera protecção dos interesses 
financeiros da União Europeia, tal como previsto no artigo III-274º; 

5. Recomenda à Comissão dos Assuntos Constitucionais que convide os Estados-Membros a 
ratificarem quanto antes o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa. 
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