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para: COREPER/Conselho
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Assunto: Exame da aplicação da Resolução do Conselho e dos representantes dos Governos 

dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, relativa à criação de uma rede de 
cooperação legislativa entre os Ministérios da Justiça dos Estados-Membros da 
União Europeia

1. A rede de cooperação legislativa entre os Ministérios da Justiça dos Estados-Membros da 

União Europeia foi instituída por uma Resolução do Conselho e dos representantes dos 

Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho1. A 28 de Novembro de 2008, na 

reunião do Conselho em que a Resolução foi adoptada, a Comissão prometeu dar o seu 

pleno apoio à Rede, inclusive, sempre que possível, um apoio financeiro.

2. Em conformidade com o ponto 16 da referida Resolução, o Conselho deve examinar a 

aplicação da Resolução o mais tardar três anos após a sua adopção.

3. A Presidência elaborou o presente relatório em cooperação com o Ministério da Justiça 

francês, que exerce actualmente as funções de administrador da Rede.

  
1 JO C 326 de 20.12.2008, p.1.
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4. Os Conselheiros JAI procederam à revisão do projecto de relatório na sua reunião de 17 de 

Outubro de 2011. O texto resultante dessa reunião, reproduzido no Anexo, inclui algumas 

sugestões da Presidência.

5. Convida-se o Coreper a analisar este texto a fim de permitir que o Conselho JAI adopte o 

relatório na reunião de 27/28 de Outubro de 2011.

___________________________
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ANEXO

(Projecto)

RELATÓRIO

sobre a aplicação da Resolução do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-

-Membros, reunidos no Conselho, relativa à criação de uma rede de cooperação legislativa 

entre os Ministérios da Justiça dos Estados-Membros da União Europeia

Aspectos gerais

1. Em 28 de Novembro de 2008, o Conselho e os representantes dos Governos dos Estados-

Membros, reunidos no Conselho, adoptaram uma Resolução relativa à criação de uma rede 

de cooperação legislativa entre os Ministérios da Justiça dos Estados-Membros da União 

Europeia1.

2. A Rede tem por objectivo promover uma melhor compreensão das leis dos outros Estados-

-Membros, o que por seu turno constitui uma das formas de reforçar a confiança mútua e de 

fomentar a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo.

3. A Rede visa melhorar o intercâmbio de informações sobre a legislação em vigor, sobre os 

sistemas judiciários e jurídicos e sobre os grandes projectos de reforma jurídica em curso, 

em especial nos domínios do direito civil e do direito penal. A Rede permite também que os 

Ministérios da Justiça efectuem conjuntamente estudos de direito comparado sobre questões 

de actualidade legislativa ou jurídica, nomeadamente a fim de ficar com uma melhor visão 

da implementação do direito da União Europeia.

  
1 JO C 326 de 20.12.2008, p.1.
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4. Vinte e cinco Estados-Membros designaram correspondentes nacionais, em aplicação do 

ponto 4 da Resolução, e facultaram ao administrador da Rede os dados de contacto desses 

correspondentes, tal como requerido pelo ponto 5 da Resolução1. Durante a última reunião 

dos correspondentes da Rede, realizada em Junho de 2011, a Alemanha anunciou que 

tencionava aderir à Rede2 a partir de 1 de Janeiro de 2012.

5. Foram organizadas três reuniões de correspondentes: a 19 de Junho de 2009, em Paris, a 28 

de Junho de 2010, em Madrid, e a 27 de Junho de 2011, em Budapeste.

6. Na reunião de fundação da Rede, realizada em Paris a 19 de Junho de 2009, os 

correspondentes, em representação dos Ministérios da Justiça dos Estados-Membros da 

União Europeia, adoptaram directrizes internas sobre as modalidades práticas de 

funcionamento da Rede, inclusive no que se refere aos aspectos linguísticos. As referidas 

directrizes entraram em vigor na data em que foram adoptadas. Nessa ocasião, a França foi 

designada como administrador da Rede.

7. Desde a segunda reunião dos correspondentes da Rede, realizada em Junho de 2010 em 

Madrid, a Comissão Europeia tem vindo a participar nas reuniões de correspondentes na 

qualidade de observador.

8. O sítio Web da Rede foi criado pelo Ministério da Justiça francês, tendo entrado em 

funcionamento a 28 de Junho de 2010. A Rede está agora a preparar a segunda versão do 

sítio Web, no endereço http://legicoop.eu .

  
1 Os dados de contacto exigidos incluem os seguintes elementos: a) o nome e o cargo do ou 

dos correspondentes; b) os conhecimentos linguísticos de cada correspondente; e c) os 

meios de comunicação ao dispor do ou dos correspondentes, juntamente com os seus 

contactos (telefónicos, e-mail específico, etc.) precisos.
2 Doc. 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157
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9. Os relatórios anuais de actividades apresentados pelo administrador da Rede dão conta de 

um aumento constante do intercâmbio de informações. No primeiro ano (Junho de 2009 –

Junho de 2010) de actividade da Rede, registaram-se 113 pedidos de informação 

apresentados por 17 países. Esses pedidos deram origem a 634 respostas.

10. Os números aumentaram no ano seguinte (Julho de 2010 – Junho de 2011), passando para 

129 pedidos de informação e 797 respostas. Entre o início da Rede, em Junho de 2009, e 23 

de Junho de 2011, foram apresentados 242 pedidos, que geraram 1 431 respostas. Estes 

números vêm confirmar as razões subjacentes à adopção da Resolução do Conselho de 

2008, mas seria desejável que houvesse mais Estados-Membros a responder aos 

pedidos.

11. Existia claramente uma necessidade não satisfeita no que toca a um melhor conhecimento 

recíproco dos sistemas judiciários e jurídicos dos Estados-Membros e da sua legislação, bem 

como a uma troca de informações acerca de projectos de reforma legislativa e de 

transposição das disposições europeias para os sistemas jurídicos nacionais. A Rede veio 

preencher essa lacuna, pelo menos até um certo ponto, contribuindo assim para a criação de 

um espaço europeu de liberdade, segurança e justiça.

12. A Rede não tem personalidade jurídica. Actualmente, é gerida por um administrador do 

Ministério da Justiça francês que, desde a sua designação, tem vindo a assegurar o 

funcionamento prático, administrativo e técnico da Rede, a sua manutenção e o seu rápido 

desenvolvimento.

Conclusões

13. A Rede tem-se revelado um instrumento útil para o intercâmbio de informações sobre os 

sistemas jurídicos, e tem contribuído para a melhoria da transposição dos instrumentos 

jurídicos europeus para os sistemas nacionais, bem como para importantes reformas 

jurídicas nos Estados-Membros.
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14. A fim de assegurar a consolidação e a evolução da Rede, poder-se-á considerar a hipótese 

de elaborar novas directrizes internas sobre as modalidades práticas, ou, se necessário, 

uma nova Resolução do Conselho, ou outro instrumento. Foram já sugeridos importantes 

melhoramentos, nomeadamente: procurar garantir

· que os pedidos sejam redigidos de uma forma mais clara e mais específica;

· que sejam fixados prazos razoáveis para a apresentação das respostas, embora 

se deva considerar seriamente a possibilidade de haver casos urgentes em que 

os Estados-Membros sejam convidados a responder dentro de um prazo 

apertado;

· que haja mais Estados-Membros a responder a um pedido, no entendimento de 

que as respostas são dadas a título facultativo;

· que o conteúdo das informações disponíveis seja mais bem explorado, e

· que a tecnologia de comunicação e informação da Rede seja constantemente 

adaptada às normas modernas.

15. O bom funcionamento da Rede assenta na participação dos correspondentes nacionais que 

fornecem respostas aos pedidos de informação. Por conseguinte, importa reflectir sobre 

as formas de facilitar o trabalho dos correspondentes nacionais. A monitorização da 

actividade desenvolvida na Rede e a apresentação periódica e automatizada de relatórios 

estatísticos, a enviar pelo administrador da Rede aos correspondentes nacionais, poderão 

ser úteis a este respeito.

16. Na fase da redacção legislativa, as actividades da Rede espelham até certo ponto a função do 

N-Lex de publicação dos textos das leis nacionais que implementam os instrumentos da 

União. Poder-se-á ponderar de que forma a fase da actividade legislativa e a fase da 

publicação poderão ser coordenadas em benefício mútuo, tendo em que conta que as 

informações essenciais trocadas no âmbito da Rede não se destinam ao público em 

geral. No entanto, poderá ser considerada a hipótese da publicação no que respeita aos 

estudos de direito comparado. Para o efeito, foi já lançada uma parceria entre a Rede e o 

Serviço de Publicações da UE.
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17. Para que a Rede e as suas actividades sejam mais bem conhecidas, e para melhorar o 

acesso às informações recolhidas pela Rede, seria desejável que o sítio Web da Rede 

fosse integrado no Portal Europeu da Justiça Electrónica.

18. No prazo de três anos a contar da sua fundação, a Rede tornou-se, graças às suas 

especificidades, um instrumento europeu muito apreciado. Para além de utilizar a 

tecnologia mais recente em matéria de informação jurídica, a Rede tem ainda a vantagem de 

contar com a experiência de juristas das administrações públicas dos Estados-Membros, 

muitas vezes encarregados ou versados em matéria de negociação, transposição e 

implementação de instrumentos do direito europeu.

19. Para poder continuar a desempenhar utilmente as suas funções, a Rede precisa de 

estabilidade. Um sólido financiamento da gestão quotidiana da Rede reforçaria 

consideravelmente a sua estabilidade e a eficácia do seu funcionamento. Poder-se-á 

também considerar a possibilidade de uma nova forma jurídica para a organização 

que confira à Rede uma personalidade jurídica, em especial se isso for útil para atrair 

o financiamento de outras fontes para além das contribuições dos Estados-Membros, 

que deverão continuar a ser facultativas. De qualquer modo, a Rede deverá preservar 

a flexibilidade e a facilidade da sua administração, que levaram ao seu sucesso e que 

continuarão a contribuir para ele no futuro.

(os anteriores pontos 15, 20, e 21 foram suprimidos)

________________________


