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PARTE -NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos artigo 7.0 da n.0 43/2006, de 25 de agosto, que regula o 

acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleía da República no âmbito 

do processo de construção da União Europeia, com as alterações introduzidas pelas 

Lei n.0 21/2012, de 17 de maio, bem como da Metodologia de escrutínio das iniciativas 

europeias aprovada em 8 de janeiro de 2013, a COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO 

PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 

EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES Avançar na aplicação da agenda da 

União Europeia em matéria de garantias processuais dos suspeitos ou arguidos -

reforçar as bases do espaço europeu de justiça penal [COM(2013)820]. 

A supra identificada iniciativa foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias, atento o respetivo objeto, a qual analisou a referida 

iniciativa e aprovou o Relatório que se anexa ao presente Parecer, dele fazendo parte 

integrante. 

PARTE 11- CONSIDERANDOS 

1 - A presente iniciativa diz respeito à COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO 

PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 

EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - Avançar na aplicação da agenda da 

União Europeia em matéria de garantias processuais dos suspeitos ou arguidos -

reforçar as bases do espaço europeu de justiça penaL 

2 - É referido na presente iniciativa que o corolário do espaço europeu de justiça é 

que os cidadãos devem não só beneficiar do direito a tribunais imparciais em toda a 

União Europeia, mas também estarem confiantes de que assim sucede quando 

exercem o direito de circular livremente na União. As autoridades judiciais dos 

Estados-Membros devem igualmente poder confiar no funcionamento correto dos 

sistemas judiciais dos outros países da UE. 
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ASSEMBLEIA DA 

nur"H~>r este 

e na a Comissão convidada. no 

a apresentar propostas para reforçar os direitos processuais dos suspeitos ou 

arguidos2
. Este mandato político que visa dar grande prioridade ao reforço dos direitos 

dos cidadãos em processo penal, a fim de garantir o direito a um processo equitativo 

em toda a União Europeia, deu origem à agenda da Comissão em matéria de direitos 

processuais. 

4 - Neste contexto, a Comissão Europeia refere que o presente pacote é a 

continuação de um programa legislativo bem-sucedido. Passo a passo, registaram-se 

progressos significativos e a União Europeia adotou três Diretivas relativas a direitos 

processuais, a saber: 

• Foi adotada em 201 O uma Diretiva relativa ao direito à interpretação e tradução 

em processo penal, que deveria ser transposta para o direito nacional até 27 

de outubro de 20133
. 

• Seguiu-se, em 2012, uma Diretiva relativa ao direito ao direito à informação em 

processo penal, que deve ser transposta para o direito nacional até 2 de junho 

de 20144 

• Em outubro de 2013 foi adotada uma diretiva relativa ao direito de acesso a um 

advogado e ao direito de comunicar numa situação de privação de liberdade5
. 

Esta é a medida mais importante da agenda dos direitos processuais. Todos os 

suspeitos terão direito de acesso a um advogado desde as primeiras fases do 

processo até à sua conclusão. Além disso, qualquer pessoa privada de liberdade tem 

a possibilidade de comunicar com a sua família e, se for detido noutro país da UE, 

com o consulado. 

1 JO C 115 de 4.5.2010, p. 1 
2 JO c 291 de 4.12.2009, p. 1. 
3 Diretiva 201 0/64/UE de 20 de outubro de 201 O, JO L 280 de 26.10.201 O, p 1. 
4 Diretiva 2012/13/UE de 22 de maio de 2012, JO L 142 de 1.6.2012, p. 1. 
5 Diretiva 2013/48/UE de 22 de outubro de 2013, JO L 294 de 6.11.2013, p. 1 
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nn:o<:>C>:nto iniciativa que estas 

dos cidadãos da As nn\,flrlõ:! 

marcos 

do de 

Lisboa no domínio do direito penal, incluindo a votação por maioria qualificada no 

e no Parlamento na qualidade de colegisiadores, conduziram a 

estes instrumentos pioneiros, cuja redação resultou de um esforço de colaboração por 

parte das instituições. 

6- A presente comunicação estabelece, deste modo, um pacote de cinco instrumentos 

legislativos para avançar na aplicação da agenda dos direitos processuais e para 

reforçar as bases do espaço europeu de justiça penal. Este pacote surge na sequência 

da recente adoção das três diretivas em matéria de direitos processuais atrás referidas 

e é, ele próprio, composto por três propostas de Diretivas sobre: 

i. o reforço de certos aspetos da presunção de inocência e do direito de 

comparecer em tribunal em processo penal; 

ii. garantias especiais para menores suspeitos ou arguidos em processo penal; 

iii. apoio judiciário provisório para suspeitos ou arguidos privados de liberdade 

e apoio judiciário em processos de execução de mandados de detenção 

europeus. 

Uma vez que as medidas adotadas devem ser proporcionadas à finalidade da atuação 

da UE, são também propostas duas recomendações da Comissão: 

• sobre garantias processuais para pessoas vulneráveis suspeitas ou arguidas 

em processo penal; 

• sobre o direito dos suspeitos ou arguidos a apoio judiciário em processo penal. 

7 - Importa, ainda, referir que este pacote prevê normas mínimas comuns aplicáveis 

ao direito a um processo equitativo na União Europeia, avançando na aplicação da 

agenda da Comissão em matéria de direitos processuais. Combinado com todos os 

instrumentos em vigor para fazer da cooperação judiciária transnacional uma 

realidade, num clima de confiança mútua, através de normas mínimas comuns, o 
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de segurança 

8 - igualmente, mencionado, que o novo regime introduzido pelo Tratado 

entrará plenamente em vigor em breve. O regime transitório nele previsto para a 

justiça e assuntos internos - abrangidos pelo antigo «terceiro pilar» - expira a 30 de 

novembro de 2014. A partir dessa data, a Comissão terá poderes de execução 

relativamente a todo o acervo da justiça e assuntos internos e o Tribunal de Justiça da 

União Europeia terá plena competência para apreciar instrumentos de reconhecimento 

mútuo anteriores ao Tratado de Lisboa. Juntamente com a criação de um sistema 

europeu de repressão da fraude contra os interesses financeiros da UE, este pacote 

irá alterar a paisagem do espaço europeu de justiça penal. 

9 - Dada a internacionalização da criminalidade, a mesma, deverá dar origem a um 

aumento dos pedidos de inquérito e de execução das decisões em matéria penal em 

toda a UE, em resultado da aplicação das muitas medidas de reconhecimento mútuo. 

Mais uma razão para avançar na aplicação da agenda europeia dos direitos 

processuais, mediante a aprovação rápida deste novo pacote. 

10- Por último, referir, de acordo com a presente iniciativa, que a longo prazo, este 

conjunto de direitos processuais europeus será transposto para as legislações 

nacionais. O seu impacto prático para defender o direito a um processo equitativo 

deverá ser cuidadosamente avaliado, no intuito de identificar eventuais lacunas e, se 

necessário, proceder à redação de uma proposta consolidada em matéria de direitos 

processuais. 



face dos considerandos expostos e atento o a 

Assuntos Europeus é de parecer que: 

. Não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, na medida em que se trata 

de uma iniciativa não legislativa 

2. No que concerne as questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de 

Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente 

à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. 

Palácio de S. Bento, 18 de março de 2014 

O Deputa9o Autor do Parecer O Presidente da Comissão 

~ 
(João Lobo) {Paulo Mota Pinto) 
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EMBLEIA DA 

LIBERDADES E GARANTIAS 

RELATÓRIO 

COM (2013) 820 final - COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO 

EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÔMICO E SOCIAL E AO COMITÉ DAS 

REGIÕES - Avançar na aplicação da agenda da União Europeia em matéria de 

garantias processuais dos suspeitos ou arguidos - reforçar as bases do espaço europeu 

de justiça penal 

I. Nota preliminar 

A Comissão de Assuntos Europeus, em cumprimento com o estabelecido no artigo 7°, 

n.0 2, da Lei n.0 43/2006, de 25 de Agosto, alterada pela Lei n. 0 2112012, de 17 de Maio, 

relativa ao "Acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no 

âmbito do processo de construção da União Europeia", remeteu à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para emissão de relatório, a COM (2013) 

820 final. 

Tratando-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias analisar a observância do princípio da 

subsidiariedade. 

11. Breve análise 

A COM (2013) 820 final refere-se à comunicação da Comissão sobre o avanço na 

aplicação da agenda da União Europeia em matéria de garantias processuais dos suspeitos ou 

arguidos - reforço das bases do espaço europeu de justiça penal. 



SEMBLEIA DA 

que respeita ao reforço dos 

Europeia já adotou três diretivas relativas a direitos processuais, a saber: 

Diretiva 2010/64/UE, de 20 de dezembro de 201 ao à 

interpretação e tradução em processo penal; 

- Diretiva 2012/13/UE, de 22 de maio de 2012, relativa ao direito à informação 

em processo penal; 

- Diretiva 2013/48/UE, de 22 de outubro de 2013, relativa ao direito de acesso a 

um advogado e ao direito de comunicar numa situação de privação da 

liberdade. 

A presente comunicação vem dar conta da existência de um pacote de cinco 

instrumentos legislativos para avançar na aplicação da agenda dos direitos processuais e para 

reforçar as bases do espaço europeu de justiça penal, composto por três diretivas e por duas 

recomendações da Comissão. 

As três propostas de diretivas são as seguintes: 

- COM (2013) 821 -Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa ao reforço de certos aspetos da presunção de inocência e do direito a 

comparecer em tribunal em processo penal; 

- COM (2013) 822- Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa a garantias processuais para os menores ou arguidos em processo 

penal; 

- COM (2013) 824- Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa ao apoio judiciário provisório para suspeitos ou arguidos privados de 

liberdade e ao apoio judiciário em processos de execução de mandados de 

detenção europeus. 



Lacão, em 15 de de 201 

duas recomendações da Comissão são as seguintes: 

Sobre garantias processuais para pessoas vulneráveis suspeitas ou arguidas em 

processo penal o ponto fundamental desta recomendação é criar mecanismos 

para assegurar que as pessoas vulneráveis são detetadas e reconhecidas, e que 

as suas necessidades especiais são tidas em conta em processo penal. A 

recomendação apela ao estabelecimento, pelos Estados-Membros, de garantias 

concretas que resultem da avaliação por um perito independente, como o 

acesso obrigatório a um advogado, a assistência por um terceiro, a gravação 

(áudio e vídeo) dos interrogatórios policiais e a assistência médica; 

Sobre algumas questões suplementares relativas ao direito dos suspeitos ou 

arguidos a apoio judiciário em processo penal a recomendação visa uma 

maior convergência dos critérios de atribuição do direito a apoio judiciário e 

garantir a qualidade e eficácia dos serviços de apoio judiciário. 

111 - Conclusão 

Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias delibera: 

Que o presente relatório relativo à COM (2013) 820 final Comunicação da Comissão 

ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das 

Regiões Avançar na aplicação da agenda da União Europeia em matéria de 

garantias processuais dos suspeitos ou arguidos reforçar as bases do espaço europeu 

de justiça penal seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. 



DA 

Deputado Relator 

(Fernando Negrão) 


