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Europeia (2013-2014) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o preâmbulo do Tratado da União Europeia («TUE»), nomeadamente 

os artigos pertinentes, 

– Tendo em conta, inter alia, o artigo 2.º, o artigo 3.º, n.º 3, segundo travessão, e os 

artigos 6.º, 7.º e 9.º do TUE, 

– Tendo em conta o artigo 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), nomeadamente o n.º 7, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de 

setembro de 2000 (a seguir designada por «a Carta»), proclamada no dia 12 de 

dezembro de 2007, em Estrasburgo, e que entrou em vigor juntamente com o Tratado de 

Lisboa, em dezembro de 2009, 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, 

– Tendo em conta os Tratados das Nações Unidas sobre a proteção dos direitos humanos 

e das liberdades fundamentais, bem como a jurisprudência dos organismos instituídos 

pelo Tratado das Nações Unidas, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, adotada em 13 de dezembro de 2006, em Nova Iorque, e ratificada pela UE 

em 23 de dezembro de 2010, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotada 

em 20 de novembro de 1989, em Nova Iorque, 

– Tendo em conta as seguintes Observações Gerais do Comité dos Direitos da Criança das 

Nações Unidas: n.º 7 (2005) sobre a implementação dos direitos da criança na primeira 
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infância, n.º 9 (2006) sobre os direitos das crianças com deficiência, n.º 10 (2007) sobre 

os direitos das crianças na justiça de menores, n.º 12 (2009) sobre o direito de audição 

da criança, n.º 13 (2011) sobre o direito da criança a ser protegida contra todas as 

formas de violência e n.º 14 (2013) sobre o direito da criança à consideração primacial 

do seu interesse superior, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), de 1979, e a Plataforma de 

Ação de Pequim, bem como as suas resoluções de 25 de fevereiro de 2014, que contêm 

recomendações à Comissão sobre o combate à violência contra as mulheres
1
, e de 6 de 

fevereiro de 2014 sobre a Comunicação da Comissão sobre a eliminação da mutilação 

genital feminina
2
, e as conclusões do Conselho, de 5 de junho de 2014, subordinadas ao 

tema «prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres e as 

raparigas, incluindo a mutilação genital feminina», 

– Tendo em conta a Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais (CEDH) e a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 

bem como as convenções, as recomendações, as resoluções e os relatórios da 

Assembleia Parlamentar, do Comité de Ministros, do Comissário para os Direitos 

Humanos e da Comissão de Veneza do Conselho da Europa, 

– Tendo em conta as orientações estratégicas para a criação de um espaço de liberdade, de 

segurança e de justiça, aprovadas pelo Conselho Europeu em 27 de junho de 2014, 

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul), 

– Tendo em conta a Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que 

aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem 

racial ou étnica
3
, 

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho de 9 de dezembro de 2013 relativa a 

medidas eficazes para a integração dos ciganos nos Estados-Membros
4
, 

– Tendo em conta o pacote de diretivas sobre garantias processuais e direitos de defesa na 

UE
5
, 

– Tendo em conta a Decisão-Quadro 2008/913/JAI do Conselho, de 28 de Novembro de 

2008, relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e manifestações de 

racismo e xenofobia
6
, 

                                                 
1 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0126. 
2 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0105. 
3 JO L 180 de 19.7.2000, p.22. 
4 JO C 378 de 24.12.2013, p.1. 
5 Diretiva 2010/64/UE, de 20 de outubro de 2010, Diretiva 2012/13/UE, de 22 de maio de 
2012, Diretiva 2013/48/UE, de 22 de outubro de 2013. 
6 JO L 328 de 06.12.2008, p.22. 
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– Tendo em conta a Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 

Abril de 2011, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção 

das vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho
1
, 

– Tendo em conta as decisões e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE), bem como a jurisprudência dos tribunais constitucionais nacionais, que 

utilizam a Carta como uma das referências para a interpretação da legislação nacional, 

– Tendo em conta as orientações políticas para a nova Comissão Europeia, apresentadas 

pelo Presidente Jean Claude Juncker ao Parlamento, em 15 de julho de 2014,  

– Tendo em conta a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que 

estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 

profissional
2
, e a proposta de Diretiva do Conselho que aplica o princípio da igualdade 

de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, 

deficiência, idade ou orientação sexual (COM(2008)0426), 

– Tendo em conta a estratégia da UE para a erradicação do tráfico de seres humanos 

2012-2016 (COM(2012)0286), nomeadamente as disposições sobre o financiamento da 

elaboração de orientações sobre os sistemas de proteção das crianças e sobre o 

intercâmbio de boas práticas, 

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 12 de dezembro de 2013, sobre 

os progressos realizados na execução das estratégias nacionais de integração dos 

ciganos
3
, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de setembro de 2013, sobre a situação dos 

menores não acompanhados na UE
4
, 

– Tendo em conta as suas resoluções sobre direitos fundamentais e direitos humanos, a 

proteção das minorias e as políticas de combate à discriminação, 

– Tendo em conta a audição de Frans Timmermans perante o Parlamento Europeu, em 7 

de outubro de 2014, e a sua comparência na sessão de 11 de fevereiro de 2015, 

– Tendo em conta a audição de Dimitris Avramopoulos perante o Parlamento Europeu, 

em 30 de setembro de 2014, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que o respeito e a promoção dos direitos humanos, das liberdades 

fundamentais, da democracia e dos valores e princípios enunciados nos Tratados da UE 

e nos instrumentos internacionais em matéria de direitos humanos (a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, a CEDH, o Pacto Internacional sobre os Direitos 

                                                 
1 JO L 101 de 15.04.2011, p.1. 
2
 JO C 303 de 2.12.2000, p. 26. 

3
 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0594. 

4 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0387. 
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Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais, etc.) são obrigações da União e dos seus Estados-Membros e devem estar no 

âmago da construção europeia; 

B. Considerando que, nos termos do artigo 2.º do TUE, a União se funda nos valores do 

respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado 

de Direito e dos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a 

minorias, que constituem valores comuns a todos os Estados-Membros e que devem ser 

defendidos pela UE e por cada Estado-Membro em todas as suas políticas, tanto a nível 

interno como externo; considerando que, nos termos do artigo 17.º do TUE, a Comissão 

tem de velar pela aplicação dos tratados;  

C. Considerando que, nos termos do artigo 6.º do TUE, a União tem a responsabilidade de 

defender e fazer respeitar os direitos fundamentais em todas as suas ações, 

independentemente das suas competências no domínio em causa; considerando que os 

Estados-Membros são igualmente instados a proceder da mesma forma; 

D. Considerando que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia se tornou parte 

plena dos Tratados a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, pelo que é, 

atualmente, juridicamente vinculativa para as instituições, os organismos e as agências 

da UE, bem como para os seus Estados-Membros, na aplicação do direito da União; 

considerando que deve ser desenvolvida, promovida e reforçada uma verdadeira cultura 

dos direitos fundamentais nas instituições da União, mas também nos 

Estados-Membros, nomeadamente ao aplicarem o direito da União a nível interno e nas 

suas relações com países terceiros; 

E. Considerando que os artigos 2.º e 3.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia reconhecem o direito à vida e o direito à integridade do ser humano; 

F. Considerando que a UE atua com base na presunção e na confiança mútua de que os 

Estados-Membros da UE respeitam a democracia, o Estado de Direito e os direitos 

fundamentais, tal como se consagra na CEDH e na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, nomeadamente no tocante à criação de um espaço de liberdade, de 

segurança e de justiça e à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo;  

G. Considerando que a corrupção ocasiona prejuízos sociais e violações dos direitos 

fundamentais; considerando que um sistema judicial eficiente, independente e imparcial 

é essencial para o Estado de direito e para assegurar a proteção dos direitos 

fundamentais e das liberdades cívicas dos cidadãos na Europa; 

H. Considerando que o artigo 4.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

proíbe todas as formas de penas ou tratos desumanos ou degradantes; 

I. Considerando que as crianças constituem um terço da população mundial e um quinto 

da população da UE; que os direitos das crianças são parte integrante dos direitos 

humanos que a UE e respetivos Estados-Membros têm de respeitar e promover; que a 

situação das crianças na Europa e no mundo está longe de ser satisfatória e que estes 

cidadãos vulneráveis ainda enfrentam múltiplas restrições ou violações dos seus 

direitos;  
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J. Considerando que a criação de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, tal 

como enunciado no título V do TFUE, exige que a UE e cada Estado-Membro 

respeitem plenamente os direitos fundamentais; 

K. Considerando que o Estado de Direito constitui a espinha dorsal da democracia liberal 

europeia e é um dos princípios fundadores da UE, tendo origem nas tradições 

constitucionais comuns a todos os Estados-Membros; 

L. Considerando que estão a perder-se milhares de vidas no Mediterrâneo de uma forma 

sem precedente, que coloca na UE a enorme responsabilidade de agir para salvar vidas, 

travar os traficantes de seres humanos e ajudar e proteger os requerentes de asilo e os 

refugiados; 

M. Considerando que o direito de asilo é garantido pela Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados (Convenção de Genebra), de 1951, bem como pelo protocolo de 31 de 

janeiro de 1967; 

N. Considerando que as manifestações de nacionalismo extremista, racismo, xenofobia e 

intolerância ainda não foram erradicadas das nossas sociedades e que, pelo contrário, 

parecem estar em recrudescimento em muitos Estados-Membros; 

O. Considerando que o direito de petição tem criado um estreito vínculo entre os cidadãos 

da UE e o Parlamento Europeu; que a Iniciativa de Cidadania Europeia criou um novo 

elo direto entre os cidadãos da UE e as instituições da UE, podendo reforçar o 

desenvolvimento dos direitos fundamentais e dos direitos dos cidadãos; 

P. Considerando que cerca de 80 milhões de cidadãos europeus são portadores de 

deficiência, que as pessoas com deficiência ainda se veem confrontadas com falta de 

assistência e de apoio à respetiva inclusão e que a UE, ao ser parte na Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tem a obrigação de 

promover, proteger e respeitar os direitos das pessoas portadoras de deficiência, tal 

como consagrado na Convenção; 

Q. Considerando que as mulheres e as raparigas são as principais vítimas da violência 

baseada no género; considerando que centenas de milhares de mulheres que vivem na 

Europa foram sujeitas a mutilação genital e que milhares de raparigas se encontram em 

situações de risco; 

R. Considerando que o tráfico e a exploração sexual de mulheres e crianças constituem 

uma clara violação dos direitos humanos, da dignidade humana e dos princípios 

fundamentais do Direito e da democracia; considerando que as mulheres estão hoje 

mais expostas a estes riscos em virtude do aumento da insegurança económica e do 

risco acrescido de desemprego e pobreza; 

S. Considerando que os ciganos, a minoria étnica da Europa com maior dimensão, 

continuam a ser vítimas de forte discriminação, de ataques racistas, de discursos de 

ódio, de pobreza e de exclusão; 

T. Considerando que a Carta dos Direitos Fundamentais reconhece o direito das pessoas 
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idosas «a uma existência condigna e independente e à sua participação na vida social e 

cultural»; 

1. Recorda que é fundamental garantir o pleno respeito dos valores europeus comuns 

enunciados no artigo 2.º do TUE, tanto na legislação europeia como na legislação 

nacional; salienta que a União Europeia é obrigada a adotar legislação em total 

conformidade com as competências que lhe são atribuídas pelos Tratados e com o 

princípio da subsidiariedade;  

2. Insta os Estados-Membros a garantirem que as políticas e as propostas legislativas 

estejam em conformidade com a Carta e respeitem os direitos fundamentais, e que o 

impacto da legislação da UE e da sua aplicação pelos Estados-Membros em matéria de 

direitos fundamentais seja sistematicamente analisado nos relatórios de avaliação sobre 

a aplicação da legislação da UE, bem como nos relatórios anuais sobre o controlo da 

aplicação do direito da UE e nas avaliações de impacto; 

3. Recorda que o artigo 6.º do TUE estabelece que a União tem de aderir à Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem; salienta o parecer 2/2013 do Tribunal de Justiça da 

União Europeia; exorta a Comissão e o Conselho a criarem os instrumentos necessários 

para garantir que esta obrigação, inscrita nos tratados, seja imediatamente cumprida; 

considera necessário que este processo se desenrole com toda a transparência, visto que 

proporcionará um mecanismo suplementar para reforçar a observância efetiva e a 

proteção dos indivíduos contra as violações dos seus direitos fundamentais, incluindo o 

direito a vias de recurso eficazes, e para aumentar a responsabilidade das instituições 

europeias pelas suas ações ou omissões em matéria de direitos fundamentais; 

4. Saúda a nomeação do primeiro vice-presidente da Comissão com competências em 

matéria de respeito do Estado de direito e da Carta dos Direitos Fundamentais; salienta 

a sua declaração, por ocasião da sua audição no Parlamento, em que afirma que a 

legislação e os procedimentos em vigor são suficientes para garantir o Estado de 

Direito, e acolhe com agrado o compromisso por si assumido no sentido de fazer aplicar 

devidamente o Quadro da UE para reforçar o Estado de Direito, de modo a responder e 

a solucionar questões que envolvam ameaças sistémicas ao Estado de Direito, 

antecipando-se, por conseguinte, aos mecanismos do artigo 7.º e complementando-os; 

subscreve a sua intenção de realizar um colóquio anual sobre direitos fundamentais, 

com a participação de todos os intervenientes pertinentes, incluindo o Parlamento 

Europeu; 

5. Realça a necessidade de utilizar plenamente os mecanismos existentes, com vista a 

garantir o respeito, a proteção e a promoção dos direitos fundamentais e dos valores da 

União enunciados no artigo 2.º do Tratado da UE e na Carta dos Direitos Fundamentais; 

destaca a necessidade urgente de aplicar todos os instrumentos atualmente previstos nos 

Tratados para esse efeito; 

6. Salienta que é necessário tirar o maior proveito dos mecanismos existentes, realizando 

avaliações e investigações objetivas e instaurando processos por infração sempre que 

haja argumentos sólidos para tal; 

7. Destaca a comunicação da Comissão sobre um novo quadro da UE para reforçar o 
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Estado de Direito, que consiste num diálogo estruturado entre a Comissão e o 

Estado-Membro visado e compreende uma avaliação da Comissão, uma recomendação 

da Comissão e um seguimento da recomendação, de forma a corrigir as lacunas 

existentes no tocante à prevenção e à resolução de violações de direitos fundamentais e 

da não observância dos princípios do Estado de Direito nos Estados-Membros; saúda a 

intenção da Comissão no sentido de informar regularmente o Parlamento e o Conselho 

sobre os progressos alcançados em cada fase;  

8. Exorta a Comissão a recorrer, quando necessário, a este mecanismo e a aperfeiçoá-lo, a 

fim de:  

(a) melhorar a capacidade da UE para agir e intervir em certos tipos de situações de 

crise relacionadas com o Estado de Direito, focando-se no problema central em 

causa; 

(b) utilizar melhor o conhecimento especializado do Conselho da Europa e criar um 

canal formal de cooperação em matérias relacionadas com o Estado de Direito e 

os direitos fundamentais; fomentar esforços que tornem mais acessíveis todas as 

atividades de acompanhamento e as avaliações pertinentes realizadas pelas 

instituições da UE, pelo Conselho da Europa e pela Agência dos Direitos 

Fundamentais no que se refere à situação em matéria de direitos fundamentais na 

UE e em cada Estado-Membro;  

(c) garantir que, nos casos em que o processo em três etapas previsto neste 

mecanismo seja incapaz de resolver o problema, a Comissão pondere a 

possibilidade de ativar um dos mecanismos enunciados no artigo 7.º do TUE;  

9. Acolhe com agrado o facto de o Conselho ter previsto realizar um diálogo anual sobre o 

Estado de Direito nos Estados-Membros no âmbito do Conselho Assuntos Gerais, cujo 

resultado será avaliado em finais de 2016; 

10. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que procedam a investigações sobre 

quaisquer alegações de violações dos direitos fundamentais consagrados na Carta e que 

deem seguimento a essas alegações, caso tenham fundamento; exorta, nomeadamente, a 

Comissão a instaurar processos por infração, caso se suspeite que os Estados-Membros 

agiram em violação destes direitos; 

11. Recorda a importância crucial de transpor e aplicar, oportuna e corretamente, a 

legislação da UE, sobretudo quando afeta ou desenvolve os direitos fundamentais; 

Liberdade e segurança 

12. Observa que os atos de terrorismo conduziram a UE e os Estados-Membros a 

intensificarem as medidas de combate ao terrorismo e à radicalização; frisa que todas as 

medidas de segurança devem obedecer aos princípios da democracia, do Estado de 

Direito e dos direitos fundamentais;  

13. Reconhece que a generalização da cibercriminalidade transnacional e do ciberterrorismo 

gera sérios desafios e preocupações em matéria de proteção dos direitos fundamentais 
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no espaço em linha; considera essencial que a União desenvolva os mais modernos 

conhecimentos especializados em matéria de cibersegurança, a fim de reforçar a 

observância dos artigos 7.º e 8.º da Carta no ciberespaço; 

14. Realça que a salvaguarda dos direitos fundamentais na atual sociedade da informação é 

uma questão crucial para a UE, à medida que a crescente utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC) cria novas ameaças aos direitos fundamentais no 

ciberespaço, cuja proteção deve ser reforçada zelando por que estes direitos sejam 

promovidos e protegidos em linha da mesma forma e na mesma medida que fora de 

linha;  

15. Exorta a Comissão a controlar de forma exaustiva a aplicação da legislação da UE em 

vigor neste domínio e considera que os Estados-Membros devem aplicar as disposições 

vigentes de direito penal através de uma investigação e de uma ação judicial eficazes, 

com vista a assegurar o respeito dos direitos fundamentais das vítimas; 

16. Realça o papel fundamental da educação na prevenção da radicalização e do aumento da 

intolerância e do extremismo entre os jovens;  

Liberdade de religião e de consciência 

17. Remete para o artigo 10.º da Carta dos Direitos Fundamentais, que protege a liberdade 

de pensamento, de consciência e de religião, nomeadamente a liberdade de praticar a 

religião escolhida e de mudar de religião ou de convicção; considera que esta disposição 

também abrange a liberdade de não ser crente; condena todos os tipos de discriminação 

ou de intolerância e apela à proibição de toda e qualquer forma de discriminação com 

base nestas razões; lamenta, a este respeito, os recentes casos de discriminação e de 

violência antissemitas e anti-islâmicas; insta os Estados-Membros, incluindo as 

autoridades regionais, a protegerem a liberdade de religião ou de crença por todos os 

meios à sua disposição e a promoverem a tolerância e o diálogo intercultural através da 

elaboração de políticas eficazes, reforçando, sempre que necessário, as políticas contra a 

discriminação; recorda a importância de garantir o tratamento não discriminatório de 

todas as religiões e crenças; manifesta apreensão perante a aplicação de leis relativas à 

blasfémia e ao insulto religioso na União Europeia, que podem ter um efeito muito 

negativo na liberdade de expressão; condena veementemente os ataques contra locais de 

culto e exorta os Estados-Membros a não permitirem que estes crimes fiquem impunes; 

18. Exorta ao respeito da liberdade de religião e de crença na parte ocupada de Chipre, onde 

mais de 500 monumentos religiosos e culturais estão à beira do colapso;  

19. Manifesta apreensão perante o recrudescimento do antissemitismo na Europa e a 

banalização dos discursos que negam ou relativizam o Holocausto; expressa a sua 

profunda inquietação face ao elevado número de membros da comunidade judaica que 

pretendem sair da Europa em virtude da escalada do clima antissemita e dos casos de 

discriminação e violência cometidos contra esta comunidade; 

20. Manifesta grande preocupação relativamente ao aumento das demonstrações 

anti-islâmicas e dos ataques a mesquitas; lamenta as discriminações e a violência de que 

é vítima a comunidade muçulmana; insta os Estados-Membros a condenarem 
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sistematicamente estes atos e a aplicarem tolerância zero nesta matéria; 

Igualdade e não discriminação 

21. Destaca que o pluralismo, a não discriminação e a tolerância figuram entre os valores 

fundadores da União, tal como disposto no artigo 2.º do TUE; considera que só as 

políticas concebidas para promover a igualdade, tanto formal como material, e para 

combater todas as formas de preconceito e de discriminação poderão fomentar uma 

sociedade coesa, eliminando todas as formas de preconceito que prejudicam a 

integração social; lamenta que, mesmo atualmente, ainda se verifiquem, na UE, casos 

de discriminação, marginalização e mesmo de violência e abuso com base, 

designadamente, no sexo, na raça, na cor ou na origem étnica ou social, nas 

características genéticas, na língua, na religião ou em convicções pessoais, em opiniões 

políticas ou de outra ordem, na pertença a uma minoria nacional, no nascimento, na 

deficiência, na idade ou na orientação sexual; 

22. Entende que a União e os Estados-Membros devem intensificar os seus esforços de luta 

contra a discriminação e de proteção da diversidade cultural, religiosa e linguística, e 

promover medidas destinadas a reforçar a igualdade entre homens e mulheres, os 

direitos das crianças, dos idosos e das pessoas portadoras de deficiência, os direitos das 

pessoas LGBTI e os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais; 

23. Insta a Comissão Europeia e o Conselho a reconhecerem a necessidade de, para medir a 

discriminação, dispor de dados fiáveis e comparáveis sobre a igualdade, desagregados 

em função das razões subjacentes à discriminação, a fim de enriquecer o processo de 

tomada de decisão, bem como de avaliar a aplicação da legislação da UE em matéria de 

luta contra a discriminação e de melhorar o seu cumprimento; solicita à Comissão que 

defina normas coerentes de recolha de dados sobre a igualdade, com base na 

autoidentificação, nas normas da UE em matéria de proteção de dados e na consulta às 

comunidades relevantes; apela aos Estados-Membros para que recolham dados sobre 

todos os motivos de discriminação; 

Proteção das minorias 

24. Apela a uma maior coerência por parte da União Europeia na proteção das minorias; 

está firmemente convicto de que todos os Estados-Membros, assim como os países 

candidatos, devem obedecer aos mesmos princípios e requisitos, por forma a evitar a 

dualidade de critérios; solicita, por conseguinte, que se crie um mecanismo eficaz para 

acompanhar e assegurar o respeito dos direitos fundamentais de todas as minorias, tanto 

nos países candidatos como nos Estados-Membros da UE; 

25. Sublinha que a União Europeia tem de ser um espaço onde prevalece o respeito pela 

diversidade étnica, cultural e linguística; convida as instituições da UE a desenvolverem 

um sistema de proteção europeu completo para as minorias nacionais, étnicas e 

linguísticas, por forma a garantir que sejam tratadas de modo não discriminatório, tendo 

em consideração as normas jurídicas internacionais pertinentes e as boas práticas 

existentes, e insta os Estados-Membros a assegurarem a igualdade efetiva destas 

minorias, nomeadamente em questões linguísticas, educativas e culturais; incentiva os 

Estados-Membros que ainda não o fizeram a ratificarem a Convenção-Quadro para a 
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Proteção das Minorias Nacionais; recorda também a necessidade de aplicar os 

princípios desenvolvidos no âmbito da OSCE; 

26. Condena todas as formas de discriminação baseada na utilização da língua e insta os 

Estados-Membros que ainda não o fizeram a ratificarem e aplicarem eficazmente a 

Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias; exorta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas necessárias para ultrapassar quaisquer obstáculos 

administrativos ou legislativos desproporcionados que possam prejudicar a diversidade 

linguística ao nível europeu ou nacional; 

27. Salienta que os princípios da dignidade humana, da igualdade perante a lei e da 

proibição de todas as formas de discriminação constituem os alicerces do Estado de 

Direito; insta os Estados-Membros a adotarem um quadro legislativo nacional para dar 

resposta a todas as formas de discriminação e garantir a aplicação eficaz do quadro 

jurídico da UE em vigor; 

Situação da comunidade cigana 

28. Lamenta a tendência para o recrudescimento de sentimentos contra ciganos na União 

Europeia e manifesta-se preocupado com a situação desta comunidade na UE e com os 

inúmeros casos de perseguição, violência, estigmatização, discriminação e expulsões 

ilegais, que são contrários aos direitos fundamentais e à legislação da União Europeia; 

exorta a Comissão Europeia a tomar medidas contra os Estados-Membros que permitam 

a discriminação e a segregação institucionalizadas; solicita aos Estados-Membros, uma 

vez mais, que apliquem efetivamente estratégias destinadas a promover uma verdadeira 

inclusão, prossigam a adoção de medidas reforçadas e pertinentes a favor da integração, 

em particular no domínio dos direitos fundamentais, da educação, do emprego, da 

habitação e dos cuidados de saúde, e combatam a violência, o incitamento ao ódio e a 

discriminação dos ciganos, em consonância com a recomendação do Conselho, de 9 de 

dezembro de 2013, relativa a medidas eficazes para a integração dos ciganos nos 

Estados-Membros;  

29. Salienta a importância de aplicar, de forma adequada, as estratégias nacionais de 

integração dos ciganos, desenvolvendo políticas integradas que envolvam as 

autoridades locais, os organismos não governamentais e as comunidades ciganas num 

diálogo permanente; insta a Comissão a assegurar o acompanhamento e uma melhor 

coordenação em matéria de aplicação; exorta os Estados-Membros a cooperarem com 

representantes da população cigana na gestão, no acompanhamento e na avaliação de 

projetos que afetem as respetivas comunidades, recorrendo aos meios financeiros 

disponíveis, incluindo fundos da UE, e controlando o respeito rigoroso dos direitos 

fundamentais dos ciganos, como a liberdade de circulação, nos termos da Diretiva 

2004/38/CE relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e 

dos membros das suas famílias no território dos Estados-Membros; 

30. Lamenta a discriminação que existe contra os ciganos nos sistemas nacionais de ensino 

e no mercado de trabalho; salienta o aumento da vulnerabilidade das mulheres e das 

crianças ciganas, sobretudo no que se refere às violações múltiplas e simultâneas dos 

seus direitos fundamentais; reitera a importância de defender e promover a igualdade de 

acesso das crianças ciganas a todos os direitos; 
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Violência contra as mulheres e igualdade entre mulheres e homens  

31. Insta a UE e os Estados-Membros a combaterem e a sujeitarem à ação judicial todas as 

formas de violência e discriminação contra as mulheres; exorta, em particular, os 

Estados-Membros a darem uma resposta adequada aos efeitos da violência doméstica e 

da exploração sexual sob todas as suas formas, incluindo no caso de crianças refugiadas 

ou migrantes, de casamentos precoces ou forçados e de crimes de honra; 

32. Manifesta a sua apreensão perante a dimensão e as formas da violência contra as 

mulheres na UE, como se documenta no estudo da Agência dos Direitos Fundamentais 

(FRA) a nível da UE, que revela que uma em cada três mulheres já foi vítima de 

violência física e/ou sexual após os 15 anos de idade e que cerca de 3,7 milhões de 

mulheres na UE são vítimas de violência sexual em cada ano; exorta a Comissão a 

promover as ratificações nacionais e a lançar o procedimento de adesão da UE à 

Convenção de Istambul o mais rapidamente possível; realça que a adesão imediata de 

todos os Estados-Membros à Convenção de Istambul contribuirá para a elaboração de 

uma política integrada e de fomento da cooperação internacional em matéria de luta 

contra todas as formas de violência contra as mulheres, incluindo o assédio sexual, tanto 

em linha como fora de linha;  

33. Manifesta a sua profunda preocupação com as práticas de mutilação genital, que 

constituem uma forma de violência grave contra as mulheres e as raparigas, bem como 

uma violação inadmissível do respetivo direito à integridade física; solicita à União e 

aos seus Estados-Membros que exerçam a máxima vigilância nos seus territórios e 

ponham um termo imediato a estas práticas;  

34. Insta a Comissão a assegurar a continuidade da recolha de dados sobre a prevalência e a 

natureza da violência contra as mulheres, enquanto base para a elaboração de políticas 

sólidas que visem evitar a violência e responder às necessidades das vítimas, 

nomeadamente avaliando a aplicação da Diretiva 2012/29/UE relativa às vítimas da 

criminalidade e organizando campanhas de sensibilização contra o assédio sexual; 

considera que a recolha de dados deve basear-se no primeiro estudo a nível europeu 

realizado pela FRA e na cooperação entre a Comissão Europeia (incluindo o Eurostat), 

a FRA e o Instituto Europeu para a Igualdade de Género; reitera o pedido dirigido à 

Comissão, na sua resolução de 25 de fevereiro de 2014, que contém recomendações à 

Comissão em matéria de combate à violência contra as mulheres (2013/2004(INL)), 

para que apresente uma proposta de ato que defina medidas para promover e apoiar a 

ação dos Estados-Membros no domínio da prevenção da violência contra as mulheres e 

as raparigas, nomeadamente da mutilação genital feminina; insta a Comissão a definir 

2016 como o ano do combate à violência contra as mulheres e as raparigas;  

35. Solicita à Comissão que reforce o controlo em matéria de respeito pelo princípio da 

igualdade de género na legislação europeia; insta os Estados-Membros a submeterem as 

respetivas legislações nacionais a uma análise idêntica; 

Direitos das crianças  

36. Condena veementemente toda e qualquer forma de violência e maus-tratos infligidos às 

crianças; insta os Estados-Membros, na sua qualidade de países signatários da 
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Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, a tomarem as medidas 

adequadas para proteger as crianças de todas as formas de violência física e psicológica, 

incluindo agressões físicas e sexuais, casamentos forçados, trabalho infantil e 

exploração sexual;  

37. Condena veementemente a exploração sexual de crianças, em particular o fenómeno 

crescente da pornografia infantil na Internet; exorta a União e os Estados-Membros a 

unirem esforços no combate a estas graves violações dos direitos das crianças e a terem 

em devida consideração as recomendações do Parlamento na sua resolução, de 11 de 

março de 2015, sobre a pornografia infantil na Internet; reitera o seu pedido aos 

Estados-Membros que ainda não o tenham feito para transporem a diretiva relativa à 

exploração e aos abusos sexuais de crianças e à pornografia infantil; convida, além 

disso, a União e os Estados-Membros que ainda não o tenham feito a ratificarem a 

Convenção do Conselho da Europa sobre a proteção das crianças contra a exploração e 

os abusos sexuais; 

38. Insta os Estados-Membros a aplicarem a Diretiva 2011/93/UE relativa à luta contra o 

abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, e a reforçarem a 

capacidade jurídica, as capacidades técnicas e os recursos financeiros das autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei, de molde a intensificar a cooperação, incluindo com 

a Europol, para investigar e desmantelar de forma mais eficiente as redes de autores de 

crimes sexuais contra crianças, dando ao mesmo tempo prioridade aos direitos e à 

proteção das crianças afetadas;  

39. Condena qualquer forma de discriminação contra crianças e insta a Comissão e os 

Estados-Membros a agirem conjuntamente para erradicar a discriminação contra as 

crianças; solicita, em particular, aos Estados-Membros e à Comissão que considerem, 

de forma explícita, as crianças como uma prioridade na programação e na aplicação das 

políticas regionais e de coesão; reitera a importância de proteger e promover a igualdade 

de acesso aos cuidados de saúde, à habitação digna e à educação por parte das crianças 

ciganas; 

40. Insta os Estados-Membros a assegurarem o acesso eficaz à justiça a todas as crianças, 

sejam elas suspeitos, autores, vítimas ou intervenientes nos processos; reitera a 

importância de reforçar as salvaguardas processuais para crianças em procedimentos 

penais, em particular no contexto das conversações em curso sobre uma diretiva relativa 

a salvaguardas especiais para crianças suspeitas e acusadas em processos penais; 

41. Convida a Comissão Europeia a propor um documento ambicioso e abrangente para 

suceder à Agenda da UE sobre os Direitos da Criança em 2015; insta a Comissão a 

assegurar a integração efetiva dos direitos das crianças em todas as medidas legislativas, 

as políticas e as decisões financeiras da UE; solicita à Comissão que apresente um 

relatório anual sobre os progressos alcançados em matéria de respeito pelos direitos das 

crianças e de aplicação plena do acervo da UE em matéria de direitos das crianças; insta 

a Comissão a zelar por que o mandato e os recursos do Coordenador para os Direitos da 

Criança reflitam devidamente o compromisso assumido pela UE no sentido de integrar, 

de forma sistemática e eficaz, os direitos da criança nas suas políticas; insta a Comissão 

a adotar as anunciadas orientações da UE sobre sistemas integrados de proteção de 
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crianças; 

42. Acolhe com satisfação a tendência para criminalizar do casamento forçado nos 

Estados-Membros; solicita aos Estados-Membros que se mantenham vigilantes e 

assegurem a formação e a sensibilização do pessoal que está em contacto com crianças, 

como professores ou animadores de juventude, para que possam identificar as crianças 

suscetíveis de serem raptadas para o seu país de origem a fim de serem casadas à força;  

Direitos das pessoas LGBTI 

43. Incentiva os Estados-Membros da UE a apoiarem os sindicatos e as organizações de 

empregadores nos seus esforços para adotarem políticas de diversidade e de não 

discriminação, com particular ênfase nas pessoas LGBTI; 

44. Condena veementemente toda e qualquer discriminação com base na orientação sexual 

e na identidade de género, e lamenta profundamente que os direitos fundamentais das 

pessoas lésbicas, homossexuais, bissexuais, transexuais e intersexuais (LGBTI) ainda 

não sejam plenamente respeitados de forma consistente na União Europeia; insta a 

Comissão Europeia, os Estados-Membros e as agências pertinentes a trabalharem em 

conjunto a favor de uma política plurianual abrangente, destinada a proteger os direitos 

fundamentais das pessoas LGBTI; destaca, não obstante, que esta política abrangente 

deve respeitar as competências da União Europeia, das suas agências e dos seus 

Estados-Membros; 

Direitos das pessoas com deficiência 

45. Deplora a discriminação e a exclusão de que as pessoas com deficiência ainda hoje são 

vítimas; insta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a 

porem em prática a Estratégia Europeia para a Deficiência, bem como a acompanharem 

e aplicarem a legislação europeia pertinente; solicita à Comissão, neste contexto, que 

retome a iniciativa legislativa em matéria de acessibilidade, sob a forma de um 

instrumento horizontal capaz de reforçar a proteção das pessoas com deficiência e de 

garantir a coerência de todas as políticas da competência da UE neste âmbito; apela à 

Comissão para que maximize as sinergias entre a Estratégia Europeia para a Deficiência 

e as disposições legislativas da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

da Criança, a fim de garantir o pleno usufruto e o exercício efetivo dos direitos 

reconhecidos, nomeadamente através da harmonização e aplicação do quadro legislativo 

e de medidas culturais e políticas;  

46. Exorta a Comissão a orientar os Estados-Membros no sentido de utilizarem da melhor 

forma possível os fundos europeus, em conformidade com as obrigações da UE ao 

abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

e a colaborar estreitamente com ONG e outras organizações para garantir que esta 

convenção seja devidamente aplicada; insta a UE e os Estados-Membros a melhorarem 

o acesso ao emprego e à formação para as pessoas portadoras de deficiência, 

nomeadamente pessoas com deficiências psicossociais, e a apoiarem os programas que 

visam a autonomia das pessoas com deficiência e as alternativas à sua colocação em 

instituições, em conformidade com o artigo 26.º da Carta;  
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47. Salienta a necessidade de respeitar o direito das pessoas portadoras de deficiência à 

participação política nas eleições; insta a Comissão, neste contexto, a incluir uma 

avaliação da compatibilidade com a Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência das Nações Unidas no seu relatório sobre a aplicação das 

Diretivas 93/109/CE e 94/80/CE do Conselho, que definem o direito de voto e de 

elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais; 

lamenta que, na UE, muitas pessoas com deficiência a quem foi retirada capacidade 

jurídica se vejam igualmente privadas do direito de voto; convida, por conseguinte, os 

Estados-Membros a alterarem as legislações nacionais no sentido de não retirarem 

sistematicamente o direito de voto às pessoas com deficiência que tenham sido privadas 

de capacidade jurídica, procedendo, ao invés, a uma análise caso a caso e 

disponibilizando assistência às pessoas com deficiência durante os procedimentos de 

votação;  

48. Convida a Comissão a avaliar a compatibilidade da legislação europeia com as 

exigências da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e a examinar, através das suas avaliações de impacto, qualquer proposta 

futura à luz desta convenção; 

Discriminação com base na idade 

49. Lamenta que muitos idosos enfrentem quotidianamente situações de discriminação e de 

violação dos seus direitos fundamentais, especialmente no acesso a um rendimento 

adequado, ao emprego, a cuidados de saúde e a bens e serviços necessários; recorda que 

o artigo 25.º da Carta dos Direitos Fundamentais proclama o direito das pessoas idosas a 

uma existência condigna e independente e à sua participação na vida social e cultural; 

solicita à Comissão que desenvolva uma estratégia para as alterações demográficas, a 

fim de aplicar o artigo 25.º da Carta dos Direitos Fundamentais;  

50. Manifesta preocupação pelo facto de os maus-tratos, a negligência e os abusos de que os 

idosos são alvo serem generalizados nos Estados-Membros; exorta os Estados-Membros 

a adotarem medidas de combate a abusos e a todas as formas de violência exercidas 

sobre os idosos, bem como a promoverem a autonomia destes últimos, através do apoio 

à renovação e à acessibilidade das habitações; recorda que é mais frequente as mulheres 

idosas viverem abaixo do limiar de pobreza em virtude das diferenças salariais entre 

homens e mulheres e, mais tarde, das disparidades ao nível das pensões; 

51. Apela aos Estados-Membros para que garantam a integração dos trabalhadores mais 

jovens no mercado de trabalho, sobretudo dos que estão a ser afetados pela crise 

económica, nomeadamente através da organização e da prestação de serviços de 

formação para a promoção social dos jovens;  

Crimes de ódio e discurso de ódio 

52. Lamenta os casos de discurso de ódio e de crimes de ódio motivados por racismo, 

xenofobia, intolerância religiosa ou preconceitos contra a deficiência, a orientação 

sexual ou a identidade de género de uma pessoa, que ocorrem diariamente na UE; insta 

os Estados-Membros a protegerem os direitos fundamentais e a promoverem a 

compreensão, a aceitação e a tolerância entre as diferentes comunidades que vivem no 
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seu território; apela à UE para que torne o combate aos crimes de ódio uma prioridade 

na elaboração de políticas europeias de luta contra a discriminação e no domínio da 

justiça; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que reforcem o combate aos crimes 

de ódio e às atitudes e aos comportamentos discriminatórios, desenvolvendo uma 

estratégia abrangente destinada a combater os crimes de ódio, a violência baseada em 

preconceitos e a discriminação; 

53. Manifesta-se apreensivo perante a frequência crescente do discurso de ódio na Internet e 

incentiva os Estados-Membros a instituírem um procedimento simples que permita aos 

cidadãos sinalizar a presença de conteúdos de incitamento ao ódio na Internet; 

54. Manifesta a sua preocupação quanto aos inquéritos e às condenações em relação com 

crimes de ódio nos Estados-Membros; insta os Estados-Membros a tomarem todas as 

medidas necessárias para fomentar a denúncia de tais crimes, nomeadamente garantindo 

uma proteção adequada, visto que as conclusões dos inquéritos em larga escala 

realizados pela FRA têm revelado consistentemente que as vítimas de crimes se 

mostram relutantes em se identificar e em comunicar os seus casos à polícia;  

55. Manifesta a sua inquietação pelo facto de vários Estados-Membros ainda não terem 

transposto corretamente a Decisão-Quadro 2008/913/JAI e apela aos Estados-Membros 

para que transponham e apliquem integralmente as normas da UE e assegurem o 

cumprimento da legislação nacional, punindo todas as formas de crimes de ódio, 

incitamento ao ódio e assédio e instaurando sistematicamente ações penais contra esses 

crimes; insta a Comissão a acompanhar a correta transposição da Decisão-Quadro e a 

iniciar procedimentos por infração contra os Estados-Membros que não a transponham; 

apela, além disso, a uma revisão da Decisão-Quadro para que esta passe a incluir todas 

as formas de crimes de ódio e de crimes cometidos com base em preconceitos ou na 

discriminação e para que se definam claramente normas coerentes de investigação e de 

ação judicial;  

56. Solicita à Comissão que apoie programas de formação destinados às autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei, bem como às agências pertinentes da UE, que 

incidam na prevenção e no combate a práticas discriminatórias e crimes de ódio; insta 

os Estados-Membros a dotarem as autoridades responsáveis pela investigação e pela 

ação judiciária de ferramentas e competências que lhes permitam tanto identificar e dar 

resposta às infrações abrangidas pela Decisão-Quadro como interagir e comunicar com 

as vítimas; 

57. Manifesta a sua profunda apreensão perante a ascensão de partidos políticos que 

utilizam a atual crise económica e social para justificar as suas mensagens racistas, 

xenófobas e anti-islâmicas;  

58. Condena veementemente as práticas intimidatórias e persecutórias contra minorias, 

nomeadamente ciganos e migrantes, por grupos paramilitares, alguns deles diretamente 

associados a partidos políticos; exorta os Estados-Membros a proibirem e a sancionarem 

tais práticas;  

Direitos dos migrantes e dos requerentes de proteção internacional 
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59. Lamenta a trágica e incessante perda de vidas humanas no Mediterrâneo e deplora o 

papel desempenhado por passadores e traficantes, que privam os migrantes dos seus 

direitos fundamentais; salienta que a União Europeia e os Estados-Membros devem 

envidar esforços suplementares para evitar mais tragédias no mar; insta a UE e os seus 

Estados-Membros a colocarem a solidariedade e o respeito pelos direitos fundamentais 

dos migrantes e dos requerentes de asilo no centro das políticas de migração da UE e, 

nomeadamente,: 

– frisa a necessidade de uma abordagem holística da UE, que reforce a coerência 

das suas políticas internas e externas; encoraja a UE e os Estados-Membros a 

colocarem o respeito pelos direitos dos migrantes no âmago dos acordos de 

cooperação bilateral ou multilateral com países terceiros, incluindo acordos de 

readmissão, parcerias de mobilidade e acordos de cooperação técnica; 

– recorda aos Estados-Membros as respetivas obrigações internacionais de socorro a 

pessoas em perigo no mar; 

– exorta os Estados-Membros a revogarem ou a reverem toda a legislação que 

criminalize a prestação de assistência a migrantes em perigo no mar; 

– insta todos os Estados-Membros a participarem nos programas de reinstalação da 

UE e incentiva o recurso aos vistos humanitários;  

– insta os Estados-Membros a garantirem condições de acolhimento dignas, em 

conformidade com a legislação aplicável em matéria de direitos fundamentais e de 

asilo, com especial consideração pelas pessoas vulneráveis, e a reduzirem o risco 

de exclusão social dos requerentes de asilo; solicita à Comissão que acompanhe a 

aplicação do Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA) e, em especial, da 

Diretiva 2013/21/UE, dando particular atenção aos requerentes de asilo que 

necessitam de garantias processuais especiais; 

– apela ao estabelecimento de um sistema de asilo da UE eficaz e harmonizado, que 

distribua justa e equitativamente os requerentes de asilo pelos Estados-Membros; 

– lamenta os alegados casos de repulsão violenta ocorridos nas fronteiras externas 

da UE; recorda aos Estados-Membros a respetiva obrigação de respeitar o 

princípio da não repulsão, tal como reconhecido pela Convenção de Genebra e 

pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, bem como a proibição das 

expulsões coletivas, nos termos do artigo 19.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais; insta a Comissão, as suas agências e os Estados-Membros a 

garantirem o cumprimento destas e de outras obrigações a nível internacional e da 

UE; 

60. Considera que as crianças migrantes são particularmente vulneráveis, especialmente 

quando não estão acompanhadas; insta a Comissão e os Estados-Membros a aplicarem a 

resolução do Parlamento Europeu, de 12 de setembro de 2013, sobre a situação dos 

menores não acompanhados na UE; solicita aos Estados-Membros que apliquem, na 

íntegra, o pacote relativo ao SECA, a fim de melhorar a situação dos menores não 

acompanhados na UE; acolhe com satisfação o acórdão do Tribunal de Justiça no 
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processo C-648/11, que determina que o Estado-Membro responsável pela análise de 

um pedido de asilo apresentado em mais do que um Estado-Membro por um menor não 

acompanhado é o Estado em que o menor se encontra depois de aí ter apresentado o 

pedido; recorda que um menor não acompanhado é, acima de tudo, uma criança, e que a 

proteção das crianças, mais do que as políticas de imigração, deve ser o princípio 

orientador dos Estados-Membros e da UE ao lidarem com crianças; 

61. Solicita uma avaliação da forma como são gastos os fundos reservados e utilizados no 

domínio dos assuntos internos, especialmente os fundos afetados ao acolhimento de 

requerentes de asilo; insta a UE a tomar medidas no caso de se verificar que estes 

fundos tenham sido utilizados para atividades que violam os direitos fundamentais; 

62. Apela à concessão de assistência aos Estados-Membros situados nas fronteiras externas 

da União, a fim de os ajudar a corrigir algumas lacunas sistemáticas nas condições de 

acolhimento e nos procedimentos de asilo, que são agravadas pelo aumento do número 

de requerentes de asilo;  

63. Exorta os Estados-Membros a ratificarem, sem mais demora, a Convenção do Conselho 

da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos;  

Solidariedade na crise económica  

64. Deplora os modos como a crise económica, financeira e da dívida soberana, juntamente 

com algumas medidas económicas que tiveram de ser tomadas, afetaram os direitos 

económicos e sociais, resultando, com frequência, em pobreza, exclusão e isolamento; 

65. Realça que os Estados-Membros que aplicam reformas estruturais e medidas corretivas 

nos respetivos sistemas sociais e económicos estão permanentemente obrigados a 

respeitar a Carta; 

Criminalidade e luta contra a corrupção 

66.  Reitera que o crime de corrupção, especialmente o crime organizado, representa uma 

violação grave dos direitos fundamentais e uma ameaça à democracia e ao Estado de 

Direito; salienta que a corrupção, ao desviar os fundos públicos dos objetivos de 

utilidade pública a que se destinam, reduz o nível e a qualidade dos serviços públicos, 

prejudicando, assim, gravemente o tratamento equitativo de todos os cidadãos; exorta os 

Estados-Membros e as instituições europeias a desenvolverem instrumentos eficazes de 

prevenção, combate e penalização da corrupção e da criminalidade e a continuarem a 

fiscalizar regularmente a utilização dos fundos públicos, europeus e nacionais; insta, 

neste sentido, os Estados-Membros e as instituições a facilitarem a rápida criação da 

Procuradoria Europeia, dando, desta forma, garantias adequadas de independência e 

eficiência; 

67. Insta a Comissão Europeia a adotar uma estratégia de combate à corrupção que seja 

complementada por instrumentos eficazes; solicita a todos os Estados-Membros e à UE 

que adiram à Parceira para o Governo Aberto e que desenvolvam estratégias concretas 

para promover a transparência, capacitar os cidadãos e combater a corrupção; exorta os 

Estados-Membros a seguirem as recomendações contidas no Relatório Anticorrupção da 
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Comissão Europeia e na resolução do Parlamento Europeu, de 23 de outubro de 2013, 

sobre «a criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais: 

recomendações sobre medidas e iniciativas a desenvolver», e a reforçarem a cooperação 

policial e judiciária no combate à corrupção;  

68. Exorta os Estados-Membros a redobrarem esforços na luta contra todo o tipo de 

criminalidade organizada grave, incluindo o tráfico de seres humanos, o abuso e a 

exploração para fins sexuais, a tortura e os trabalhos forçados, em especial de mulheres 

e crianças;  

69. Salienta que o tráfico de seres humanos e todas as formas de exploração e de atividades 

criminosas estão a tornar-se cada vez mais comuns na Europa e têm sido fomentadas, ao 

longo dos anos, pelo aumento exponencial do número de imigrantes dentro e fora da 

UE; insta a Comissão, por conseguinte, a reforçar a legislação europeia em matéria de 

tráfico de seres humanos, no sentido de melhorar a harmonização das legislações 

nacionais dos Estados-Membros;  

Condições nas prisões e noutros locais de privação da liberdade 

70. Destaca que os direitos fundamentais dos detidos devem ser garantidos pelas 

autoridades nacionais; lamenta as condições das prisões e de outros locais de privação 

da liberdade em muitos Estados-Membros, designadamente os problemas de 

sobrepopulação prisional e os maus-tratos infligidos aos detidos; 

72. Reitera as recomendações dirigidas à Comissão na sua resolução, de 27 de fevereiro de 

2014, sobre a revisão do Mandado de Detenção Europeu (2013/2109(INL)); 

73. Lamenta que as três decisões-quadro que abrangem a transferência de prisioneiros, a 

liberdade condicional e sanções alternativas, assim como a decisão europeia de controlo 

judicial, que têm grande potencial para reduzir a sobrelotação das prisões, só tenham 

sido aplicadas nalguns Estados-Membros; 

74. Insta a Comissão a avaliar o impacto que as políticas de detenção e os sistemas de 

justiça penal têm nas crianças; salienta que os direitos das crianças na UE são 

diretamente afetados quando estas vivem em centros de detenção com os pais; sublinha 

o facto de, na UE, todos os anos, cerca de 800 000 crianças estarem separadas de um 

progenitor que se encontra detido, o que afeta os direitos das crianças de diversas 

formas; 

Justiça 

75. Salienta que o desenvolvimento de um espaço europeu de justiça baseado no 

reconhecimento mútuo e em salvaguardas jurídicas, que conduza, desta forma, à 

harmonização dos diferentes sistemas judiciais dos Estados-Membros, especialmente 

em matéria penal, deve permanecer uma das principais prioridades das instituições 

europeias para a agenda da UE para a justiça 2020; considera que a aplicação efetiva da 

Carta e da legislação derivada da UE sobre direitos fundamentais é essencial para que 

os cidadãos confiem no bom funcionamento do espaço europeu de justiça; 
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76. Destaca que o direito de acesso à justiça e a um tribunal independente e imparcial é 

primordial tanto para a proteção dos direitos fundamentais, que apenas têm existência se 

puderem ser defendidos em tribunal, como para a democracia e o Estado de Direito; 

reafirma a importância de garantir que tanto a justiça cível como a justiça penal sejam 

eficazes e que a independência do poder judicial seja assegurada;  

77. Saúda o Portal Europeu da Justiça Eletrónica, que é gerido pela Comissão e proporciona 

aos profissionais e ao público informações sobre os sistemas de justiça, constituindo um 

instrumento prático destinado a melhorar o acesso à justiça, com uma secção 

independente sobre direitos fundamentais cujo objetivo é informar os cidadãos sobre 

como proceder em caso de violação dos seus direitos fundamentais; 

78. Saúda as medidas já adotadas a nível europeu para harmonizar as garantias processuais 

em matéria penal nos Estados-Membros e os seus efeitos positivos nos cidadãos; reitera 

a importância de a UE adotar legislação sobre direitos processuais que esteja em 

conformidade com os mais elevados níveis de proteção consagrados na Carta, nos 

tratados internacionais em matéria de direitos humanos e no direito constitucional dos 

Estados-Membros;  

79. Deplora a inexistência de acesso a apoio judiciário em muitos Estados-Membros e o 

facto de tal limitar o direito de acesso à justiça das pessoas sem recursos suficientes; 

considera fundamental que a UE adote uma diretiva sólida e abrangente sobre o apoio 

judiciário; 

Cidadania 

80. Entende que uma cidadania da UE ativa e participativa também deve ser encorajada 

através do acesso a documentos e à informação, da transparência, da boa governação e 

administração, bem como da participação e da representação democráticas, com um 

processo de tomada de decisões tão próximo dos cidadãos da UE quanto possível; 

insiste na necessidade de permitir a plena participação da sociedade civil no processo de 

tomada de decisões a nível europeu, o que está consagrado no artigo 11.º do Tratado da 

União Europeia, e sublinha a importância dos princípios da transparência e do diálogo; 

observa que o direito de os cidadãos acederem aos documentos na posse das instituições 

públicas os capacita, permitindo-lhes que examinem e avaliem as autoridades públicas e 

que as obriguem a prestar contas;  

81. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a realização de campanhas de 

informação sobre a cidadania europeia e direitos conexos: o direito a proteção 

diplomática e consular, o direito de petição, o direito de apresentar queixas ao Provedor 

de Justiça Europeu, o direito de voto e de elegibilidade nas eleições europeias e o direito 

de apresentar uma iniciativa de cidadania; 

82. Acolhe com satisfação o papel desempenhado pela Provedora de Justiça Europeia na 

garantia de uma boa administração e da transparência das instituições e dos órgãos da 

União; 

83. Recorda que informar os cidadãos sobre os seus direitos fundamentais faz parte 

integrante do direito a uma boa administração, tal como consagrado na Carta; solicita 
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aos Estados-Membros que prestem especial atenção às pessoas mais desfavorecidas, a 

quem os direitos fundamentais devem ser explicados, e que as apoiem para que estes 

direitos sejam respeitados;  

84. Reitera a importância da iniciativa de cidadania europeia (ICE), enquanto novo direito 

dos cidadãos introduzido pelo Tratado de Lisboa, que visa reforçar a democracia 

participativa na UE; assinala a importância da iniciativa de cidadania europeia como um 

poderoso instrumento que confere aos cidadãos europeus um direito de democracia 

direta, permitindo-lhes contribuir para o processo de tomada de decisões da UE, e que 

acresce ao direito dos cidadãos europeus de apresentarem petições ao Parlamento 

Europeu (PE) e ao direito de recurso ao Provedor de Justiça Europeu; 

85. Convida a Comissão a reforçar o papel das iniciativas de cidadania europeia (ICE), 

adotando uma abordagem convivial para a resolução de todas as deficiências deste 

instrumento na próxima revisão do Regulamento n.º 211/2011, e melhorando 

simultaneamente as campanhas de informação aos cidadãos sobre a utilização da ICE e 

sobre a sua capacidade de influenciar o processo de elaboração das políticas da UE; 

Vítimas da criminalidade 

86. Considera que a proteção das vítimas de criminalidade é uma prioridade; insta os 

Estados-Membros da UE a aplicarem, de forma adequada e rápida, a 

Diretiva 2012/29/UE sobre os direitos da vítima, de modo a respeitar o prazo de 

transposição de 16 de novembro de 2015, e insta a Comissão e os Estados-Membros a 

assegurarem, tal como previsto no artigo 28.º da referida diretiva, a recolha de dados 

comparáveis sobre a sua transposição, nomeadamente sobre a forma como as vítimas, 

incluindo as vítimas de crimes motivados pela discriminação, defenderam os seus 

direitos; considera que muito há ainda a fazer para apoiar as vítimas da criminalidade, 

informando-as sobre os seus direitos e garantindo sistemas de orientação eficazes e 

ações de formação para agentes da polícia e «profissionais da justiça» com vista a 

estabelecer uma relação de confiança com as vítimas, como se demonstra no estudo da 

FRA sobre o apoio às vítimas; acolhe com satisfação a adoção, em 2013, do 

regulamento relativo ao reconhecimento mútuo das medidas de proteção em matéria 

civil;  

87. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 

Or. en 

 


