
OS CONVIDADOS

Em defesa da efetiva independência
do Poder Judicial na Europa

Berçodosideaisiluministas da separação dospoderes do Estado ao
longo da sua História a
Europa sentiu em vá

riosmomentos as graves conse
quências da falta de umPoder Ju
dicial independente que seja ca
paz de garantir aos cidadãos a

defesa eficaz dos seus direitos

Acrescente integração dospaí
ses europeus levou à criação de
um espaço judiciário comum ba
seado no reconhecimentomútuo

e automático das decisões judi
ciais dos diferentes Estados

membros Contudo
apesar dessa inte
gração e de os juizes
nacionais serem

agoratambémJuizes
comunitários não
houve a definição de
regras mínimas que
os Estados devam

cumprirparagaran
tir a independência
do Poder Judicial em
todo o espaço da
União

Alguns episódios recentes
como as reformas recentemente
promovidas naHungria vieram
mais uma vez alertar para a ne

cessidade da definição de um
Standardmínimo de proteção da
independência do Poder Judicial
Por outro lado a situação gene

ralizada de crise europeia com
repercussões graves no tecido so
cial nomeadamente nos novos

conflitos que todos
os dias emergem
leva os cidadãos eu

ropeus a recorrerem
cada vez mais aos
tribunais como for

ma de verem garan
tidos os seus direitos
fundamentais e so
ciais

Decisões judiciais

recentes proferidasemFrança em Itália
em Espanha ou em

Portugal nomeadamente sobre
a compatibilização constitucio
nal de leis que a propósito do es
tado de crise colidiam comprin

cípios constitucionais mostram
bem a importância para os cida
dãos de existirem tribunais inde
pendentes

AMEDEL Magistrados Euro
peus para a Democracia e as Li
berdades promoveu dia 23 de
maio data do aniversário do as

sassinato do juiz italiano Giovan
niFalconepelamáfia umajor
nadaeuropeia de defesa da inde
pendênciadoPoderJudicial com
iniciativas em Bruxelas e emmais

de vinte países europeus
Todos temos o dever de exigir

às instituições europeias que ga
rantamqueoscidadãos europeus
têm acesso a um Poder Judicial
com o mesmo grau de indepen
dência qualquer que seja o pon
to daUnião onde se encontrem

SóassimseconstruiráumaEu

ropa baseada no respeito pelos
direitos dos cidadãos e não ape
nas nas liberdades económicas
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