
Parlamento Europeu    

 

CRIM 

A Criminalidade Organizada, a Corrupção e o Branqueamento 

de Capitais 

 
 
 
COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO 
   

1. analisar e avaliar a extensão da criminalidade organizada, da corrupção e do branqueamento de capitais, 

assim como o seu impacto sobre a União e os respetivos Estados-Membros, e propor medidas adequadas que 

permitam à União agir preventivamente e lutar contra estas ameaças, incluindo a nível internacional, europeu e 

nacional; 

  

2. analisar e avaliar a implementação atual da legislação da União relativa à criminalidade organizada, à 

corrupção e ao branqueamento de capitais e outras políticas conexas, a fim de assegurar que a legislação e as 

políticas da União sejam baseadas nos factos e apoiadas pelas melhores avaliações disponíveis das ameaças, 

e monitorizar a sua compatibilidade com os direitos fundamentais, de acordo com os artigos 2.º e 6.º do 

Tratado da União Europeia, nomeadamente os direitos estabelecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, e com as disposições gerais relativas à ação externa da União, nomeadamente as constantes 

no artigo 21.º do mesmo Tratado; 

  

3. examinar e escrutinar a implementação das funções e atividades das agências da União no domínio dos 

assuntos internos (como a Europol, o COSI, a Eurojust, etc.) que trabalham sobre questões relativas à 

criminalidade organizada, à  corrupção e o branqueamento de capitais, bem como outras políticas de 

segurança ligadas a estes problemas; 

  

4. tratar as questões referidas na sua Resolução, de 25 de outubro de 2011, sobre a criminalidade organizada 

na União Europeia, nomeadamente no seu n.º 15, e na sua Resolução, de 15 de setembro de 2011, sobre os 

esforços da União Europeia na luta contra a corrupção; 

  

5. para estes fins, estabelecer os contactos necessários e realizar visitas e audições com as instituições da 

União Europeia e instituições internacionais, os parlamentos e governos nacionais dos Estados-Membros e de 

países terceiros, representantes da comunidade científica, das atividades económicas e da sociedade civil, e 

atores de base, organizações de vítimas e funcionários que lutam diariamente contra o crime organizado, a 

corrupção e o branqueamento de capitais, como os serviços policiais, juízes e magistrados, e atores da 

sociedade civil que promovem a cultura da legalidade em áreas difíceis. 

 

Fonte: http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/crim/home.html 
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