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Em 6 de Novembro de 2019, a Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos 
(LIBE) do Parlamento Europeu solicitou autorização para elaborar um relatório de sua própria 
iniciativa sobre a aplicação da Decisão-Quadro do Conselho relativa ao mandado de detenção 
europeu e aos processos de entrega entre os Estados-Membros (DQ MDE, 2002/584/JAI) 
(relator: Javier Zarzalejos, PPE, Espanha). A Conferência dos Presidentes das Comissões deu a 
sua autorização em 26 de Novembro, desencadeando a produção automática de uma 
avaliação da implementação europeia pela Unidade de Avaliação Ex-Post da Direcção Europeia 
de Avaliação de Impacto e Valor Acrescentado, Direcção Geral dos Serviços Parlamentares de 
Investigação (EPRS).    
 

Este estudo fornece uma avaliação e conclusões sobre a implementação da DQ MDE. Contém 
também recomendações sobre a forma de abordar as deficiências identificadas, de acordo 
com o pedido do relator. Destina-se a contribuir para os debates do Parlamento sobre este 
tema, melhorando a compreensão do assunto, e, em última análise, alimentando o relatório 
de implementação. O estudo conclui que a DQ MDE simplificou e acelerou os procedimentos 
de entrega, incluindo para alguns casos de criminalidade grave e terrorismo de grande 
visibilidade. Uma série de desafios pendentes relacionam-se com debates centrais sobre a 
independência judicial, a natureza do reconhecimento mútuo e a sua relação com o direito e 
valores internacionais e da UE, princípios constitucionais e medidas adicionais de 
harmonização. Além disso, existem lacunas na eficácia, eficiência e coerência com outras 
medidas e com a aplicação de ferramentas digitais. O estudo recomenda processos de 
infracção específicos, apoio às autoridades judiciais e audição de suspeitos através de 
videoconferência, quando apropriado, para evitar a entrega garantindo simultaneamente o 
exercício efectivo dos direitos de defesa, bem como uma série de medidas destinadas a 
conseguir um tratamento humano dos presos. A médio prazo, por razões de legitimidade, 
segurança jurídica e coerência, recomenda uma revisão da DQ MDE como parte de um código 
de cooperação judiciária da UE em matéria penal. 
 

O estudo recomenda: 

• A Comissão poderia instaurar processos por infracção específicos contra os Estados-
Membros que transpuseram de forma incorrecta ou deficiente a DQ MDE. 

• A Comissão poderia instaurar processos por infracção contra os Estados-Membros que 
tenham transposto de forma incorrecta ou deficiente as disposições das directivas 
relativas aos direitos processuais que garantem os direitos das pessoas requeridas. 

• A assistência e coordenação pela Eurojust às autoridades judiciais dos Estados-
Membros poderia ser mais promovida e financiada através do orçamento da UE. 

• A formação e o intercâmbio de autoridades judiciais poderiam ser ainda mais 
promovidos e financiados através do orçamento da UE. 

• A Comissão (em cooperação com a Eurojust, a EJN/EJtN e a FRA) poderia desenvolver e 
actualizar regularmente um "manual de cooperação judiciária em matéria penal na 
UE". 

• Poderia ser desenvolvida uma base de dados contendo a jurisprudência nacional sobre 
o MDE. 



 
 

• As autoridades judiciais poderiam ser sistematicamente envolvidas no 
desenvolvimento de mecanismos de controlo da UE sobre democracia, o Estado de 
direito e os direitos fundamentais. 

• Os Estados-Membros da UE deveriam cumprir as suas obrigações internacionais, 
executando adequadamente as decisões do TEDH e dando seguimento aos relatórios 
do CPT e do MNE. 

• Todos os Estados Membros da UE deveriam ratificar o Protocolo Opcional à Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
(OPCAT) e criar mecanismos nacionais de prevenção (MNE) independentes e eficazes. 

• A FRA poderia ser solicitada a realizar um estudo comparativo sobre o seguimento nos 
Estados-Membros emissores, para oferecer garantias no que respeita às condições de 
detenção no contexto dos procedimentos do MDE. 

• O financiamento da UE para modernizar as instalações de detenção nos Estados-
Membros deveria ser explorado. 

• A Comissão poderia propor legislação da UE na área da prisão preventiva, abordando 
os requisitos processuais em termos de fundamentação da prisão preventiva e 
revisões regulares, bem como as condições materiais de detenção. 

• A utilização de MDE para crimes baixos ou médios deveria ser reconsiderada. 
• Os MDE não devem ser emitidos para interrogatório. 
• O teste de proporcionalidade a ser conduzido pelas autoridades judiciais poderia ser 

revisto e clarificado à luz da jurisprudência do TJUE e de disposições comparáveis da 
DEI. 

• Deveria ser garantido o acesso a um advogado de defesa no Estado-Membro de 
emissão; este advogado de defesa deveria poder aceder ao processo antes da 
entregar. 

• A Comissão poderia adoptar uma comunicação discutindo a lista de 32 "crimes graves" 
referidos no artigo 2(2) FD MDE, as medidas de harmonização relevantes da UE e a sua 
transposição nacional. Esta comunicação deveria também avaliar a necessidade e 
proporcionalidade da adopção ou revisão das definições e sanções destas infracções a 
nível da UE. Sempre que considerado apropriado, a Comissão deverá sugerir 
actualizações à lista. 

• A Comissão poderia propor um código de cooperação judiciária da UE em matéria 
penal. 

• Como parte do código de cooperação judiciária da UE, a Comissão poderia apresentar 
uma proposta legislativa sobre a prevenção e resolução de conflitos de jurisdição. 

• Como parte do código de cooperação judiciária da UE, a Comissão poderia apresentar 
uma proposta legislativa sobre a transferência de processos. 

• O progresso tecnológico poderia ser utilizado para melhorar a eficácia e o respeito dos 
direitos fundamentais do procedimento do MDE. 

 
O estudo pode ser descarregado aqui 
 
Veja também aqui o ECBA Handbook on the EAW for defence lawyers - How to defend a 
European Arrest Warrant case, ECBA, 2017, em que Vânia Costa Ramos é co-autora com 
outros colegas da ECBA, Jodie Blackstock (JUSTICE), Edward Grange, Rebecca Niblock, Vânia 
Costa Ramos and Alex Tinsley). 
 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?authors=39631
http://handbook.ecba-eaw.org/

