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NOTA DE ENVIO
Assunto: Projecto de Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

Junto se envia um contributo da Plataforma das ONG europeias do sector social e da Confederação

Europeia dos Sindicatos (ETUC). 1

                                                
1 Este texto foi apresentado em 11 línguas.
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Direitos Fundamentais: no Coração da Europa

A Confederação Europeia dos Sindicatos e a Plataforma das ONG europeias do sector social
prepararam este documento de campanha para animar um debate entre os nossos membros. Estamos
a lançar uma campanha concertada nos quinze países da União a fim de envolver os nossos leitores
e ouvir as suas opiniões de modo a podermos fornecer informações às representações na Convenção
da UE incumbida de redigir a Carta Europeia dos Direitos Humanos Fundamentais.

As implicações sociais da realização da UEM e a introdução do EURO sustentam a importância de
consolidar os direitos fundamentais a nível europeu. Consideramos os direitos fundamentais uma
parte indispensável na construção da União Social e na salvaguarda e desenvolvimento do modelo
social europeu. A sua incorporação também será importante na perspectiva do alargamento. O
respeito dos direitos fundamentais é necessário para que a Europa dos Cidadãos seja uma realidade.

É tempo de agir. Uma Carta, que garanta os direitos civis, sociais, económicos, políticos e culturais
opor-se-á à apatia e ao cepticismo que parecem tão predominantes. É tempo de regressar aos ideais
da Europa.

Algumas pessoas defendem que a nova Carta é desnecessária, porque já existe a Convenção
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta Social Europeia. Mas estes documentos não só não são
bastante amplos, como também não são suficientemente vinculativos para garantirem toda a gama
dos direitos civis, políticos, sociais e económicos. Uma Carta dos Direitos Humanos Fundamentais
daria, pela primeira vez, a todos os que vivem na União Europeia, um quadro comum de direitos
aplicáveis e com uma base de sustentabilidade alargada.

Este documento de campanha não pretende ser um texto definitivo, destina-se apenas a informar e a
inspirar o debate. Nos próximos meses, realizaremos conferências, seminários e reuniões em todos
os Estados-Membros da União para discutir os direitos que devem constar da Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia e a maneira de os aplicar.

A prosperidade da Europa tem-se baseado na nossa capacidade de equilibrar as nossas necessidades
de forma a sermos economicamente competitivos com o facto de vivermos numa sociedade baseada
na solidariedade com acesso aos direitos sociais de base para todos. Este equilíbrio é ameaçado pela
globalização e deve ser tratado por forma a garantir que todos beneficiem de toda a gama de direitos
civis, políticos, sociais, económicos e culturais. É tempo de colocar os direitos fundamentais no
coração da Europa.
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INTRODUÇÃO

O Conselho Europeu de Junho de 1999 decidiu que devia ser elaborada uma “Carta dos Direitos
Fundamentais” para a Europa. O apoio ao projecto de integração europeia fora posto em perigo
pelos efeitos sociais decorrentes da introdução da moeda única e da realização do Mercado Único.
Os cidadãos tinham perdido a confiança na Europa. Era assim importante reafirmar a dimensão
social da integração europeia, salientando a importância da protecção dos direitos fundamentais a
nível europeu.

A questão que ficou em aberto foi a natureza da Carta a elaborar. Deveria ser uma simples
Proclamação ou antes um conjunto de direitos legalmente vinculativos, que pudessem ser
considerados como uma protecção e progresso dos direitos do Homem na União? Existiam
diferenças de opinião entre os dirigentes da UE e por isso o Conselho Europeu deixou a questão
delicada do estatuto da Carta para decidir numa fase posterior. Em Outubro do mesmo ano, reunido
na cidade finlandesa de Tampere, o Conselho Europeu decidiu confiar a elaboração desta Carta dos
Direitos a uma Convenção, composta por deputados nacionais e europeus e por representantes dos
governos.

A Convenção reunirá periodicamente durante o ano 2000 e consultará um amplo leque de
organizações da sociedade civil antes de elaborar e adoptar a Carta, em Outubro de 2000. A Carta
deverá então ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pela Comissão em tempo útil para o
Conselho Europeu de Dezembro de 2000, que se realizará em Nice, França.

Nos últimos anos verificaram-se avanços significativos no reconhecimento da importância dos
direitos fundamentais na União. O Tratado de Amesterdão estabelece que «a União assenta nos
princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do Homem e pelas
liberdades fundamentais, bem como do Estado de direito, princípios que são comuns aos
Estados-Membros» 1. Estabelece igualmente que «a União respeitará os direitos fundamentais,
tal como os garante a Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais, assinada em Roma em 4 de Novembro de 1950, e tal como
resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros, enquanto princípios
gerais do direito comunitário» 2. Por outro lado, o artigo 46º do TUE, relativo à jurisdição do
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, atribui-lhe competência para decidir da acção das
instituições da União Europeia relacionadas com a Convenção Europeia de Salvaguarda dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Conselho da Europa, 1950).

O Tratado de Amesterdão obriga a União a respeitar a Convenção Europeia dos Direitos do
Homem 3. Obriga igualmente os Estados-Membros a respeitarem os princípios da “liberdade,
democracia, respeito pelos direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais, bem como do
Estado de direito” em que a União assenta 4.

                                                
1 Artigo 6º, nº 1, do TUE.
2 Artigo 6º, nº 2, do TUE.
3 Artigo 6º, nº 2, do TUE.
4 Artigo 6º, nº 1, do TUE.
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O Tratado de Amesterdão estabelece um meio de execução político, e não jurisdicional, no caso de
violação grave de algum dos princípios fundadores da União por um Estado-Membro 5. O artigo 7º
do TUE permite ao Conselho suspender alguns dos direitos de um Estado-Membro, por exemplo a
suspensão do direito de voto no Conselho. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias é
competente para julgar questões relativas ao respeito dos direitos do homem unicamente em relação
a actividades da União ou das suas Instituições. 6

Os Tratados de Maastricht e de Amesterdão progrediram na protecção dos direitos fundamentais na
União Europeia. São de salientar as seguintes disposições:

● O Artigo 13º do Tratado da Comunidade Europeia (TCE), relativo à não discriminação de
pessoas ou grupos em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência,
idade ou orientação sexual.

● A integração nos Tratados de referências à Carta Comunitária dos Direitos Sociais
Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989, e à Carta Social Europeia (Turim, 1961).
(Artigo 136º do TCE).

● Artigo 137º do TCE, que atribui competência à União para adoptar programas para combater a
pobreza e promover a inclusão social.

● O reconhecimento da cidadania europeia e a atribuição de direitos — como a liberdade de
circulação, o direito de voto nas eleições locais e europeias e o direito de petição. (Artigos 17º a
22º do TCE).

Apesar destes progressos, o processo de integração europeia, com as suas implicações evidentes nos
direitos do homem, requer que esta protecção real e eficaz dos direitos fundamentais seja concedida
aos cidadãos e trabalhadores europeus e que estes direitos sejam reconhecidos explicitamente num
texto coerente.

Os direitos fundamentais são um elemento indispensável para reforçar a dimensão social da União
Europeia e para salvaguardar e desenvolver o modelo social europeu. A integração da Carta nos
Tratados reveste-se de uma importância fundamental face ao futuro alargamento da União.

A União Europeia está a afirmar-se como um dos actores principais na cena mundial. O Conselho, o
Parlamento e a Comissão apelam frequentemente à necessidade de progresso dos direitos humanos,
tal como adoptados em Declarações, Pactos e Convenções elaborados pelas Nações Unidas e pelas
suas instituições. O Conselho Europeu declarou que a Europa se devia tornar um arauto dos direitos
do Homem. O respeito dos direitos fundamentais deve passar a constituir uma parte integrante e
coerente dos compromissos e das exigências da União Europeia e dos seus Estados-Membros nas
suas relações externas e comerciais.

                                                
5 Artigo 6º, nº 1, do TUE.



CHARTE 4194/1/00 REV 1 GD/ai 6
JUR   PT

Os direitos do Homem são indivisíveis. O conjunto integral dos direitos civis, políticos,
económicos, sociais, culturais e sindicais devem ser integrados no Tratado de forma vinculativa.
Uma Carta dos direitos fundamentais da UE que se limite a uma simples declaração política e
solene, não corresponde ao que é preciso neste momento em termos dos objectivos da construção
europeia, do alargamento da União e do nosso papel a nível mundial. Mais importante ainda, não
restabeleceria a confiança dos nossos concidadãos europeus em que, paralelamente à União
Económica e Monetária, pretendemos dar igual importância à dimensão social da integração
europeia, que se deve centrar nas pessoas.

O respeito dos direitos fundamentais é um elemento essencial para a realização da Europa dos
Cidadãos.
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UMA CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A EUROPA

1.      PRINCÍPIOS GERAIS

A integração de direitos no Tratado deve ser coerente com os direitos fundamentais e subsidiária
desses direitos, tal como definidos nos seguintes documentos:

- Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948) e respectivos Pactos (ICCPR e
ICESCR, 1966);

- Convenção Europeia dos Direitos do Homem (Conselho da Europa, 1950)
- Carta Social Europeia revista (Conselho da Europa, 1996)
- Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores (União Europeia,

1989)
- Convenções da OIT referidas na Declaração da OIT sobre os Princípios e os Direitos

Fundamentais no Trabalho (1998)
- Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres

(ONU, 1979)
- Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989)
- Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (ONU, 1951) e respectivo Protocolo (ONU,

1967)

Os princípios gerais comuns a todos os Estados-Membros reflectem as obrigações por eles
assumidas nestes instrumentos e vinculam-nos formalmente a uma série de obrigações. Por
conseguinte, os Estados-Membros e a União devem assumir conjuntamente a responsabilidade da
aplicação dos direitos enunciados nestes instrumentos.

Os direitos a incluir no Tratado serão garantidos em todo o território da União Europeia. Devem ser
vistos como um nível mínimo de protecção e, por conseguinte, constituem uma garantia mínima.
Não devem ser usados para enfraquecer os direitos já existentes a nível da União Europeia ou dos
Estados-Membros e que possam decorrer de legislação ou de acordos colectivos. A Carta não deve
instituir direitos que constituam um recuo em relação a direitos já aprovados através da ONU e das
suas instituições ou através do Conselho da Europa. Os direitos da Carta não poderão situar-se
abaixo das normas internacionais.

Estes direitos a incluir no Tratado serão, em princípio, acessíveis a todos os cidadãos de um Estado-
-Membro, bem como aos nacionais de países terceiros que residam legalmente em qualquer Estado-
-Membro da União. Os direitos a conceder às outras pessoas que se encontram no território da
União são tratados numa secção específica do presente documento.
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A fim de salientar a indivisibilidade dos direitos do Homem e num espírito de coesão política
paneuropeia, a União Europeia compromete-se igualmente a aderir à Convenção Europeia dos
Direitos do Homem e aos seus Protocolos adicionais, bem como à Carta Social Europeia revista.

Implicações legais: aplicação e jurisdição

Todos os direitos a incluir nos Tratados da UE e da CE devem ser passíveis de aplicação, através de
uma acção individual ou colectiva, de acordo com os seguintes princípios:

a) O sistema jurisdicional de cada Estado-Membro será competente em matéria de aplicação dos
direitos fundamentais que não sejam protegidos por uma disposição específica da UE. No
entanto, tal não exclui a utilização do mecanismo de sanção política no que se refere a violações
graves dos direitos do homem.

b) O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias terá competência, de acordo com os
procedimentos em vigor, no que respeita à aplicação das disposições da UE no território da
União e em relação à implementação do direito da União e comunitário a nível nacional.

c) O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias terá competência em relação aos direitos
transfronteiras, como a livre circulação e os direitos sindicais transnacionais.

Na sua jurisprudência, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias terá em consideração toda
a prática e jurisprudência dos outros órgãos internacionais competentes da ONU, OIT e Conselho
da Europa, no sentido de evitar apreciar decisões anteriores, o que se traduziria na redução do nível
de protecção garantido.

Qualquer recurso relativo à interpretação e/ou aplicação destes direitos interposto perante os órgãos
competentes criados por instrumentos internacionais dos direitos do Homem que não sejam os
órgãos da UE, não poderá ser reapreciado em primeira instância ou mediante recurso perante o
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

A UE pode adoptar medidas destinadas a promover a aplicação pelos Estados-Membros dos
objectivos políticos vinculativos ou dos direitos programáticos referidos no presente documento.

O Conselho, após consulta das outras instituições europeias, dos parceiros sociais e das ONG
europeias, deve adoptar um plano quinquenal sobre a aplicação dos direitos programáticos.
Esse plano deve fixar os prazos, os procedimentos e os mecanismos de execução. O projecto de
plano será apresentado ao Conselho pela Comissão no ano seguinte à ratificação do Tratado.
A Comissão apresentará relatórios de progresso periódicos e será elaborado um plano de
acompanhamento a adoptar no final dos primeiros cinco anos.
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2.      DIREITOS FUNDAMENTAIS EXPLÍCITOS

2.1. Direitos civis e políticos

Os direitos civis e políticos inscritos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (ONU) e na Convenção Europeia dos Direitos do
Homem (Conselho da Europa) devem ser garantidos em toda a União Europeia.

Os direitos civis e políticos a seguir indicados serão garantidos a todos os cidadãos da União
Europeia e aos nacionais de países terceiros que residem legalmente em qualquer dos Estados-
-Membros da União:

•  Ninguém pode ser condenado à morte.
•  Ninguém pode ser submetido à tortura ou a qualquer tratamento desumano ou degradante.
•  Liberdade de pensamento, de opinião e de religião, liberdade de expressão e de comunicação de

informações e de ideias, bem como acesso à propriedade.
•  Liberdade de associação, de representação e de acção a nível local, nacional e europeu.
•  Direito à vida e à protecção da privacidade.
•  Todas as pessoas são iguais perante a lei e devem gozar efectivamente e sem qualquer

discriminação de todos os direitos indicados no presente Tratado.
•  Todas as pessoas têm direito a igualdade de tratamento e de oportunidades sem qualquer

discriminação em razão do sexo, origem social, racial ou étnica, religião ou crença, deficiência,
idade ou orientação sexual.

Direitos ligados à cidadania

Os Tratados definem um cidadão da União como qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um
Estado-Membro e referem que a cidadania da União é complementar da cidadania nacional e não a
substitui (artigo 17º do TCE).

Devem ser garantidos os seguintes direitos:

•  Todos os cidadãos devem ter o direito de se deslocarem, residirem livremente e de trabalharem
em todo o território da União.

•  A cidadania europeia inclui igualmente o direito de participação efectiva, directa e indirecta,
através das instituições europeias representativas (Parlamento Europeu, Comité Económico e
Social e Comité das Regiões). Após um determinado período de residência legal, deve ser
concedido aos nacionais de países terceiros o direito de voto nas eleições locais e europeias.

•  O direito de cidadania exige transparência dos processos de tomada de decisões e liberdade de
informação.

•  Todas as pessoas têm direito de acesso aos documentos administrativos e outros dados que lhes
digam respeito, bem como à sua correcção. (As excepções a esta regra devem ser definidas por
lei.)

•  O direito de petição ao Parlamento Europeu.
•  O direito individual e colectivo de contestar, com possibilidade de recurso para os tribunais, as

acções e omissões das instituições europeias.
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O Tratado reconhece a importância do diálogo social com as organizações patronais e de
trabalhadores, tanto a nível sectorial como intersectorial, e este diálogo pode também ser alargado a
acordos transfronteiras. Deve ser consagrado o direito a acordos colectivos europeus.

O direito de consulta das ONG europeias deve ser reconhecido e conduzir ao estabelecimento de
um diálogo civil estruturado.

Direitos dos nacionais de países terceiros que residem legalmente na União Europeia

Os nacionais de países terceiros que residem legalmente na UE devem gozar de igualdade de
tratamento em relação aos cidadãos da UE no que se refere aos direitos civis, políticos, económicos,
sociais e culturais, incluindo a liberdade de circulação.

A União e os Estados-Membros adoptarão medidas coordenadas para combater todas as formas de
discriminação e assegurar a promoção da igualdade de tratamento.

Direitos dos nacionais de países terceiros que se encontram no território da União sem serem
residentes legais

A União controlará o respeito do direito de asilo, tal como especificado na Convenção de Genebra
de 1951 e no respectivo Protocolo de 1967. Os Estados-Membros devem adoptar medidas
coordenadas para assegurar o pleno efeito deste direito.

Todas as pessoas no território da União gozarão dos seguintes direitos, sem qualquer discriminação
em razão do sexo, raça, origem social ou étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação
sexual:

•  Direito à vida e à protecção da privacidade. Ninguém pode ser condenado à morte. Ninguém
pode ser submetido à tortura ou a qualquer tratamento desumano ou degradante.

•  Direito à assistência médica, jurídica e social (alimentação e alojamento).
•  Direito de acesso à educação para as crianças em idade escolar com base na igualdade de

tratamento em relação aos nacionais do Estado em que residem.
•  Direito de igualdade perante a lei, à transparência e compreensão das decisões que lhes digam

respeito e acesso a um sistema de recurso.
•  Direito de constituir associações e de tomar parte nas acções que lhes digam respeito.

2.2. Direitos sociais e económicos

Devem ser garantidos os seguintes direitos sociais e económicos:

● Todas as pessoas têm direito à igualdade de tratamento e de oportunidades em todos os
domínios da vida e do trabalho, independentemente do sexo, raça, origem social ou étnica,
religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual;

● Todas as pessoas têm direito à protecção social, jurídica e económica;
● Todas as pessoas têm direito, independentemente do seu estatuto, a um rendimento mínimo

digno que lhes permita, e às suas famílias, viverem com dignidade e assegurarem a sua saúde e
bem-estar;

● Direito à protecção social no caso de desemprego;
● Direito à assistência social e médica;
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● Todas as pessoas têm direito à privacidade e à protecção dos dados pessoais;
● Todas as crianças devem gozar dos direitos consignados na Convenção sobre os Direitos da

Criança.
● Todas as crianças têm direito à protecção da sua integridade e desenvolvimento pessoal, bem

como à segurança, educação e saúde. A União e os Estados-Membros adoptarão todas as
medidas necessárias e efectivas para suprimir todas as formas de trabalho infantil que possam
pôr em perigo a saúde física e mental e a segurança das crianças e para respeitar a garantia das
duas Convenções da OIT relativas ao trabalho infantil (Convenções 138 e 182 da OIT).

 Direitos relacionados com o trabalho
•  Os trabalhadores devem ter direito à liberdade de associação nacional e transnacional, à

negociação colectiva e acção sindical, incluindo o direito de acção de solidariedade
transfronteiras e o direito à greve;

•  Todas as pessoas têm direito de ganhar a vida através o seu trabalho, de escolher a sua profissão
livremente, direito a condições de trabalho justas e satisfatórias, bem como à protecção contra o
desemprego;

•  Todas as pessoas têm direito à igualdade de remuneração por trabalho igual sem qualquer
discriminação;

•  Os trabalhadores devem ter direito a uma saúde ocupacional eficiente e à protecção da
segurança no trabalho;

•  Os trabalhadores devem ter direito à informação, consulta e participação no trabalho a todos os
níveis e ainda a nível nacional e transfronteiras.

É necessário adoptar políticas, programas e medidas para garantir o acesso de todas as pessoas a
estes direitos sociais directos.
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3.      OBJECTIVOS POLÍTICOS VINCULATIVOS (DIREITOS
PROGRAMÁTICOS)

Os direitos programáticos são os que dependem da aplicação de programas políticos. Estes direitos
exigem políticas, programas e medidas adequadas para assegurar a sua promoção, acesso, aplicação
e eficácia.

Devem ser garantidos os seguintes direitos programáticos:

•  O direito ao trabalho e ao pleno emprego deve ser assegurado por acções conjuntas da União
Europeia e dos seus Estados-Membros;

•  O direito à protecção contra despedimentos arbitrários;
•  O direito à educação e à formação ao longo da vida;
•  O direito a escolher o próprio sistema educativo deve ser assegurado em todo o território da

União;
•  O direito à equivalência de diplomas;
•  O direito a uma protecção social efectiva e a cuidados de saúde adequados;
•  O direito a um alojamento digno;
•  O direito das pessoas com deficiência a programas e medidas para promover a sua integração

profissional e social;
•  O direito das pessoas idosas a terem uma vida digna; o direito a um rendimento digno, à

prestação de cuidados e à protecção social;
•  O direito de todos os trabalhadores a usufruírem na altura da reforma dos recursos necessários

para um nível de vida digno;
•  O direito ao estabelecimento de uma pensão mínima e à sua actualização periódica;
•  O direito das pessoas e das suas famílias à protecção contra a pobreza e a exclusão social;
•  O direito de todas as pessoas, enquanto membros da sociedade, aos direitos económicos, sociais

e culturais essenciais para a dignidade e a liberdade de desenvolverem a sua personalidade;
•  Direitos dos consumidores (justiça em matéria de crédito, de serviços financeiros e de serviços

de interesse geral e de produtos saudáveis e respeitadores do ambiente); direito à saúde pública;
•  Direito dos cidadãos a serem informados e consultados ao nível de autoridade relevante

(europeu, nacional e local), por exemplo em questões relativas à saúde pública, à planificação e
gestão do território, ao ambiente e à qualidade de vida;

•  Direito de acesso a serviços de interesse geral sem qualquer discriminação.

O Conselho, após consulta das outras instituições europeias, dos parceiros sociais e das ONG
europeias, deve adoptar um plano quinquenal sobre a aplicação dos direitos sociais programáticos.
Esse plano deve fixar os prazos, os procedimentos e os mecanismos de execução. O projecto de
plano será apresentado ao Conselho pela Comissão no ano seguinte à ratificação do Tratado. A
Comissão apresentará relatórios de progresso periódicos e será elaborado um plano de
acompanhamento a adoptar no final dos primeiros cinco anos.
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4.      DIREITOS NAS POLÍTICAS EXTERNAS DA UNIÃO

Os Tratados estabelecem que um dos objectivos das políticas externas da União e da Comunidade é
contribuir para "o desenvolvimento e a consolidação da democracia e do Estado de direito, bem
como para o respeito dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais" 7. As políticas externas
da União seguem o exemplo das políticas comunitárias definidas nos artigos 177º e 178º (TCE) e
devem por isso promover os direitos fundamentais, tal como inscritos nos instrumentos das Nações
Unidas e outras organizações competentes.

Para atingir esse objectivo, os acordos entre a União e os países terceiros devem incluir uma
cláusula exigindo o respeito dos direitos fundamentais, tal como enunciados, nomeadamente, na
Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Declaração da OIT sobre os Direitos Sociais
Fundamentais. Esta cláusula deve ser igualmente vinculativa nas relações internacionais e nas
negociações com as instituições multilaterais que envolvam a União Europeia ou a Comunidade
Europeia.

A União basear-se-á nas garantias sociais guardadas em relicário no Sistema de Preferências
Generalizadas para promover nos países terceiros a abolição do trabalho forçado e das piores
formas de trabalho infantil. Dentro deste quadro, a União promoverá igualmente as Convenções
fundamentais da OIT que regem o direito de associação, o direito à negociação colectiva, o trabalho
infantil e o trabalho em regime de escravidão e de servidão, a não discriminação e a igualdade de
remuneração.

A União deve assegurar que os Estados-Membros e os países candidatos à adesão ratificam e
aplicam os instrumentos do Conselho da Europa relativos aos direitos fundamentais (Convenção
Europeia dos Direitos do Homem e Carta Social Europeia revista), bem como as normas
internacionais referidas no início do presente documento. A União apoiará o aparecimento e a
consolidação da sociedade civil nestes países candidatos.

* * *

                                                
7 Artigo 11º do TUE e artigos 177º e 178º do TCE.



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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