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RESPEITO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA UNIÃO

Durante muito tempo, a base jurídica relativa aos direitos fundamentais na União Europeia
residiu essencialmente na referência feita pelos Tratados à Convenção Europeia para
a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. Por conseguinte, a
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia há muito que é fundamental para a
aplicação do respeito dos direitos humanos na UE. Após a entrada em vigor do Tratado de
Lisboa, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que se tornou juridicamente
vinculativa, alargou essa base jurídica.

BASE JURÍDICA

A proteção dos direitos fundamentais constitui um dos princípios básicos do direito da UE.
Durante muito tempo, os Tratados europeus não incluíam a enumeração por escrito desses
direitos, contendo apenas uma referência à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos
Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH). Os Tratados referiam igualmente os
direitos fundamentais que resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros
enquanto princípios gerais do direito comunitário. Além disso, por meio da sua jurisprudência,
o Tribunal de Justiça da União Europeia contribuiu significativamente, ao longo do tempo, para
o desenvolvimento e o respeito dos direitos fundamentais.
Com a adoção do Tratado de Lisboa, em finais de 2009, a situação evoluiu substancialmente,
uma vez que a UE tem uma Carta dos Direitos Fundamentais que passou a ter um valor jurídico
vinculativo. No seu artigo 2.º, o Tratado da União Europeia (TUE) indica que a «União funda-
se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade,
do Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas
pertencentes a minorias».
O artigo 6.º do TUE determina que:
«A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios enunciados na Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia, de [...] em 12 de dezembro de 2007, [...] e que tem o mesmo
valor jurídico que os Tratados».
«A União adere à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais».
«Do direito da União fazem parte, enquanto princípios gerais, os direitos fundamentais tal como
os garante a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais e tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros».
O artigo 7.º do TUE retoma uma disposição já existente no quadro do anterior Tratado de Nice,
estabelecendo, simultaneamente, um mecanismo de prevenção, quando se verificar «a existência
de um risco manifesto de violação grave» dos valores referidos no artigo 2.º do TUE por parte
de um Estado-Membro, e um mecanismo de sanção quando se verificar a existência «de uma
violação grave e persistente» desses valores por parte de um Estado-Membro. O Parlamento
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Europeu tem não só o direito de iniciativa, mediante o qual pode solicitar a aplicação do
primeiro destes mecanismos, mas também o direito ao exercício do controlo democrático, já
que é necessário o seu consentimento para a aplicação dos referidos mecanismos.
É igualmente possível encontrar uma referência aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais nas disposições relativas à ação externa da União (artigo 21.º do TUE). O artigo
67.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFEU) prevê que a «União constitui
um espaço de liberdade, segurança e justiça, no respeito dos direitos fundamentais e dos
diferentes sistemas e tradições jurídicos dos Estados-Membros».
Determinadas disposições do Tratado consagram também direitos específicos. É o caso, por
exemplo, do artigo 8.º do TFUE, no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres, e do
artigo 10.º, relativamente ao combate à discriminação.
O artigo 15.º do TFUE, que retoma uma disposição do anterior Tratado de Nice, consagra
o direito de todas as pessoas singulares ou coletivas num Estado-Membro terem acesso aos
documentos das instituições, órgãos e organismos da União. De igual modo, o artigo 16.º do
TFUE consagra o direito à proteção dos dados pessoais.

REALIZAÇÕES

A. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia
O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) há muito que sublinha a necessidade de
respeitar os direitos fundamentais de cada um. A sua vasta jurisprudência fixa normas de
proteção fundamentadas num conjunto de fontes de direito: as disposições dos Tratados,
designadamente a Carta dos Direitos Fundamentais da UE; as convenções internacionais às
quais os Tratados se referem — nomeadamente a CEDH e a Convenção de Genebra de 1951,
relativa ao estatuto dos refugiados; os direitos fundamentais tal como resultam das tradições
constitucionais comuns aos Estados-Membros; e os instrumentos jurídicos internacionais nos
quais os Estados-Membros são Partes, bem como aqueles nos quais a UE é Parte.
O TJUE examina não só a compatibilidade da legislação da UE com os direitos fundamentais,
mas também a compatibilidade das medidas tomadas a nível nacional pelos Estados-Membros
para aplicarem ou darem cumprimento à legislação da UE.
A jurisprudência do TJUE desenvolveu-se essencialmente com base no recurso a título
prejudicial (artigo 267.º do TFUE).
B. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
A Carta (ver ficha 1.1.6.) foi proclamada pela Comissão, pelo Conselho e pelo Parlamento
em 7 de dezembro de 2000 no Conselho Europeu de Nice e, posteriormente, reafirmada e
alterada em 2007. A partir de dezembro de 2009, a Carta dos Direitos Fundamentais adquiriu
um estatuto juridicamente vinculativo, passando a ter o mesmo valor jurídico dos Tratados, em
conformidade com o artigo 6.º do TUE.
Os direitos que prevê não são novos: a Carta fundamenta-se no «direito consolidado», ou seja,
reúne num único documento os direitos fundamentais reconhecidos pelos Tratados da UE, pelos
princípios constitucionais comuns aos Estados-Membros, pela CEDH e pelas Cartas Sociais
da União Europeia e do Conselho da Europa. Contudo, o texto dá especial relevo a problemas
decorrentes de desenvolvimentos atuais e futuros nas áreas da tecnologia da informação ou da
engenharia genética, estabelecendo direitos como o da proteção de dados pessoais ou os direitos
relacionados com a bioética. Responde igualmente à legítima exigência atual de transparência
e de imparcialidade no funcionamento da administração da União, integrando o direito à boa

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.1.6.pdf
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administração e o direito de acesso a documentos administrativos, indo beber nos elementos
determinantes da jurisprudência do TJUE neste domínio.
A Carta reúne num texto único todos os direitos das pessoas. Aplica, assim, o princípio da
indivisibilidade dos direitos fundamentais. Rompendo com a distinção que os textos europeus
e internacionais haviam até então estabelecido entre direitos civis e políticos, por um lado,
e direitos económicos e sociais, por outro, a Carta enumera todos os direitos em questão
agrupando-os em torno de princípios-chave: dignidade humana, liberdades fundamentais,
igualdade, solidariedade, direitos dos cidadãos e justiça.
A Carta tem por único objetivo proteger os direitos fundamentais individuais no contexto da
ação das instituições da UE e dos Estados-Membros em aplicação dos Tratados da UE. Um
protocolo estabelece um conjunto de derrogações aplicáveis ao Reino Unido e à Polónia, cujo
âmbito de aplicação é, contudo, ambíguo.
C. Adesão da UE à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das
Liberdades Fundamentais (CEDH)
Esta Convenção, adotada no quadro do Conselho da Europa em 1950 e complementada por
um conjunto de protocolos, constitui um texto essencial em matéria de direitos fundamentais.
Divide-se em duas partes: uma parte sobre direitos e liberdades que inclui 17 artigos e uma parte
que descreve as modalidades de funcionamento e as competências do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem, com sede em Estrasburgo. O Tribunal produziu uma vasta jurisprudência
que especifica os diferentes direitos incluídos na CEDH, nomeadamente o direito à vida (artigo
2.º), a proibição da tortura (artigo 3.º), a proibição da escravatura e do trabalho forçado (artigo
4.º).
A UE, enquanto tal, não é Parte na CEDH. Todos os seus Estados-Membros são, no entanto,
Partes nela. O artigo 6.º, n.º 2, do TUE prevê a adesão da UE à CEDH, o que significa
que a UE, tal como os seus Estados-Membros atualmente, passaria a estar sujeita no que
se refere ao respeito dos direitos fundamentais à revisão de uma entidade jurídica externa à
UE especializada na proteção dos direitos fundamentais: o Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem. Após a adesão, os cidadãos europeus, mas também os nacionais de países terceiros
presentes no território da UE, poderão contestar atos jurídicos adotados pela UE diretamente
junto do Tribunal com base nas disposições da CEDH, da mesma maneira que contestam atos
jurídicos adotados pelos seus Estados-Membros.
Estão atualmente em curso negociações sobre a adesão da UE entre a União Europeia e o
Conselho da Europa. Em julho de 2013, a Comissão solicitou ao TJUE que se pronunciasse
sobre a compatibilidade do projeto de Acordo de Adesão com os Tratados. Em 18 de dezembro
de 2014, o TJUE concluiu que o projeto de Acordo de adesão da UE à CEDH não é compatível
com a legislação da UE (parecer 2/13).
D. Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia
A Agência é o organismo sucessor do Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia
criado em 1997. O objetivo principal do Observatório era fornecer à União Europeia e aos
seus Estados-Membros informações objetivas, fiáveis e comparáveis a nível europeu sobre o
racismo, a xenofobia e o antissemitismo a fim de os ajudar a tomarem medidas ou a formularem
políticas apropriadas. A Agência foi criada por um regulamento do Conselho de fevereiro de
2007[1]. Funciona desde março de 2007 e tem sede em Viena. O objetivo da Agência é fornecer
assistência e capacidade técnica no domínio dos direitos fundamentais às instituições da UE
e aos Estados-Membros. A Agência não está autorizada a tratar de queixas individuais, não

[1]Regulamento (CE) n.º 168/2007, de 15 de fevereiro de 2007, JO L 53 de 22.2.2007.
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tem poderes de decisão na área da regulação, nem está habilitada a monitorizar os direitos
fundamentais nos Estados-Membros nos termos do artigo 7.º do TUE. Um quadro plurianual
de cinco anos estabelece os domínios em que a Agência pode desenvolver a sua ação. As
atribuições da Agência incluem, designadamente, a recolha, análise, difusão e avaliação de
informações e dados relevantes, a realização de investigação e trabalhos científicos, a elaboração
de estudos preparatórios e de viabilidade e a publicação de um relatório anual sobre os direitos
fundamentais e de relatórios temáticos.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

A. Orientação geral
O Parlamento atribuiu sempre grande importância ao respeito dos direitos fundamentais na
União. Desde 1993, realiza um debate anual e adota uma resolução sobre esta matéria com base
num relatório da sua Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos. Além
disso, aprovou várias resoluções sobre questões específicas relativas à proteção dos direitos
fundamentais nos Estados-Membros.
B. Ações específicas
O Parlamento tem-se concentrado em particular na questão da codificação dos direitos
fundamentais num documento juridicamente vinculativo. Foi responsável pela declaração de
princípio sobre a definição de direitos fundamentais adotada pelas três instituições políticas da
UE (Comissão, Conselho e Parlamento Europeu) em 5 de abril de 1977 e desenvolvida em
1989. Em 1994, o PE elaborou uma lista dos direitos fundamentais garantidos pela União. O PE
interessou-se especialmente pela elaboração da Carta tornando-a numa «das suas prioridades de
natureza constitucional» e estipulando requisitos a cumprir pela Carta, nomeadamente:
— deveria ser dado ao documento um estatuto jurídico plenamente vinculativo incorporando-

o no Tratado da União Europeia («Uma Carta […] que constituísse meramente uma
proclamação não vinculativa e […] que se circunscrevesse a uma simples enumeração dos
direitos existentes acabaria por desiludir as legítimas expectativas dos cidadãos»); assim,
o Parlamento defendeu que a Carta fosse integrada no Tratado de Nice e no novo Tratado
Constitucional;

— deveria ser reconhecido que os direitos fundamentais são indivisíveis, alargando o campo
de aplicação da Carta a todas as instituições e a todos os organismos da UE, bem como a
todas as suas políticas, nomeadamente as que decorrem do segundo e do terceiro pilar no
quadro das atribuições e funções conferidas à UE pelos Tratados.

Finalmente, o Parlamento defendeu regularmente a adesão da UE à CEDH salientando que tal
não duplicaria o papel da Carta agora vinculativa. O Parlamento reclamou em diversas ocasiões
a criação da Agência dos Direitos Fundamentais.
Em duas resoluções em 2014, o Parlamento defendeu também a criação de um «mecanismo
de Copenhaga», ou seja, um meio mais eficiente a fim de assegurar que os Estados-Membros
respeitem efetivamente os valores fundamentais da União e as exigências da democracia e
do Estado de direito. Em 25 de outubro de 2016, o Parlamento aprovou uma resolução com
recomendações à Comissão referentes à criação de um mecanismo da UE para a democracia, o
Estado de direito e os direitos fundamentais,
Sarah Sy
04/2017
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