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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 

Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Assinala que é preciso continuar a promover e a reforçar a proteção e o pleno 

desenvolvimento dos direitos fundamentais, em conformidade com os tratados e a Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e, mais especificamente, assegurar que os 

valores da União Europeia consagrados no artigo 2.º e em todos os artigos pertinentes do 

Tratado da UE sejam respeitados e promovidos pela UE, as suas instituições e todos os 

Estados-Membros; salienta que as instituições europeias devem estar na vanguarda deste 

empreendimento e sublinha que os Estados-Membros devem ser exemplares na aplicação 

concreta destas obrigações; 

2. Salienta que a adesão da UE à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH) contribui significativamente para a 

salvaguarda dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos cidadãos da UE e dos 

Estados-Membros; regista o Parecer 2/13 do Tribunal de Justiça da União Europeia, no 

qual o Tribunal concluiu que o projeto de Acordo relativo à adesão da União Europeia à 

Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais não é compatível com o Direito da União; insta a Comissão e o Conselho a 

responderem às preocupações evocadas pelo Tribunal de forma tão rápida quanto 

possível, a fim de satisfazer plenamente a obrigação de aceder à CEDH como consagrado 

no artigo 6.º, n.º 2, do Tratado da UE, e de reatar as negociações o mais depressa possível, 

por forma a acrescentar valor à proteção dos direitos no âmbito da UE; 

3. Chama a atenção para que todas as propostas legislativas e políticas, incluindo os acordos 

internacionais e em geral todas as políticas da UE, devem ser objeto de controlo, a fim de 

garantir a sua conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais; insta os 

Estados-Membros e a Comissão a assegurarem que toda a legislação da UE, em especial 

os programas de ajustamento económico e financeiro que têm afetado negativamente as 

condições de vida de muitas pessoas, é continuamente aplicada em conformidade com a 

Carta dos Direitos Fundamentais e a Carta Social Europeia (artigo 151.º do TFUE), em 

particular no que respeita à proteção dos direitos económicos e sociais; 

4. Considera que as violações dos direitos, os abusos ou as desigualdades nos 

Estados-Membros enfraquecem a democracia e o Estado de direito, bem como a confiança 

dos cidadãos nas instituições da União Europeia; realça o papel do Parlamento, na 

qualidade de única instituição eleita por sufrágio direto, no controlo das propostas 

legislativas e das políticas, a fim de garantir a sua conformidade com a Carta; insta o 

legislador da UE a promover os valores da UE, tal como previsto no artigo 3.º do TUE e, 

especificamente, a inclusão e a igualdade, como previsto nos artigos 8.º, 9.º e 10.º do 

TFUE;  

5. Recorda a necessidade de, neste contexto e mais do que nunca, garantir a coerência entre 

os aspetos internos e externos, incluindo os acordos internacionais, da proteção e 

promoção dos direitos humanos na União Europeia, e salienta que a legislação e a 
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elaboração das políticas no domínio da segurança e da justiça, bem como a dimensão 

externa das políticas da União, devem respeitar a Carta dos Direitos Fundamentais, bem 

como com a CEDH, uma vez que o objetivo de as políticas de segurança e de justiça deve 

ser o de garantir e proteger a liberdade e os direitos fundamentais; 

6. Salienta a importância de assegurar, em todos os Estados-Membros, a proteção efetiva e 

coerente do Estado de direito e a prevenção da violação dos direitos fundamentais, e 

reconhece que o Estado de direito desempenha um papel fundamental na prevenção das 

violações dos direitos fundamentais; recorda que os direitos fundamentais são parte 

integrante dos valores da UE e que o artigo 7.º do Tratado UE contém um mecanismo de 

resposta a qualquer violação grave e persistente ou risco manifesto de violação grave, por 

um Estado-Membro, dos valores referidos no artigo 2.º do TUE, e sublinha que o 

artigo 7.º deve ser aplicado de maneira uniforme a todos os Estados-Membros para 

assegurar a igualdade de tratamento; 

7. Congratula-se, por conseguinte, com o quadro normativo adotado pela Comissão, em 11 

de março de 2014, sobre um novo quadro da UE com vista a reforçar o Estado de direito e 

com a decisão do Conselho dos Assuntos Gerais, de 16 de dezembro de 2014, relativa ao 

estabelecimento de um diálogo contínuo sobre a situação do Estado de direito na UE entre 

os Estados-Membros no Conselho, uma vez que ambos os mecanismos devem ser 

aplicados antes do início do processo ao abrigo do artigo 7.º do TUE, e insta a Comissão e 

o Conselho a informarem regularmente o Parlamento; 

8. Refere, no entanto e ao mesmo tempo, os principais obstáculos à sua aplicação, 

nomeadamente o facto de que a determinação formal da existência de uma violação grave 

e persistente dos valores fundamentais da União num Estado-Membro, em conformidade 

com o artigo 7.º, n.º 2, do TUE, exige a unanimidade do Conselho; 

9. Insta as instituições da UE e os Estados-Membros a criarem um mecanismo complementar 

para o controlo efetivo do respeito pelos direitos fundamentais e pelo Estado de direito 

nos Estados-Membros; entende que, sem prejuízo dos mecanismos em vigor já aplicáveis 

em caso de violações graves e persistentes, a referida proposta alternativa deveria: 

 a)  alargar o mandato da Agência dos Direitos Fundamentais da UE para incluir a 

monitorização dos direitos fundamentais e do Estado de direito em todos os 

Estados-Membros, tanto no quadro como para além da aplicação da legislação da 

União Europeia, e para lhe permitir divulgar ao público informações sobre uma 

violação de direitos fundamentais por um Estado-Membro; 

 b)  permitir à Comissão, com base nas conclusões dos relatórios elaborados pela Agência 

dos Direitos Fundamentais, iniciar processos de infração por violação do disposto no 

artigo 2.º do TUE, a fim de garantir de facto um nível elevado de proteção dos direitos 

fundamentais nos Estados-Membros; 

10. Realça a importância da cooperação entre as instituições da UE e os parlamentos 

nacionais, bem como entre estes órgãos e o Conselho da Europa e as demais organizações; 

salienta que a proteção dos direitos das minorias é um dos princípios básicos da 

democracia e lamenta todas as formas de discriminação contra as minorias e as 

populações e comunidades vulneráveis, tal como referido no artigo 2.º do TUE; regista a 
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decisão do Conselho de acompanhar a situação dos direitos humanos na União Europeia; 

11. Recorda a importância crucial da transposição e da aplicação, atempadas e corretas, da 

legislação da UE, especialmente quando afeta e desenvolve os direitos fundamentais; 

12. Enfatiza a necessidade de reforçar a transparência, a responsabilidade democrática e a 

abertura institucional na UE e exorta as instituições pertinentes da UE e todos os 

Estados-Membros a: 

 – intensificarem os seus esforços com vista a uma revisão sem demora do Regulamento 

(CE) n.º 1049/2001 relativo ao acesso público aos documentos do Parlamento 

Europeu, do Conselho e da Comissão com o intuito de garantir a máxima 

transparência e procedimentos simplificados relativamente ao acesso público a 

informações e documentos; insta a Comissão, neste contexto, a retomar a iniciativa 

legislativa «Lei Europeia de Acessibilidade», sob a forma de um instrumento 

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

coerência entre todas as políticas da UE nesta matéria; 

 – apresentarem uma revisão do regulamento sobre a iniciativa de cidadania europeia 

(Regulamento (UE) n.º 211/2011) durante a presente legislatura, a fim de melhorar o 

seu funcionamento, incorporar alterações de forma a eliminar os obstáculos 

administrativos, organizativos e financeiros, em função dos quais nem todos os 

cidadãos europeus podem exercer adequadamente a sua influência democrática através 

da iniciativa de cidadania europeia prevista nos Tratados; insta a Comissão a incluir 

também na sua proposta as disposições necessárias para evitar que determinados 

grupos de cidadãos, como os invisuais ou as pessoas a residir no estrangeiro, sejam 

impedidos de exercer o seu direito de apoiar iniciativas de cidadania, uma vez que esta 

exclusão limita a igualdade e a participação dos cidadãos; 

 – apresentarem uma revisão da Diretiva 93/109/CE que estabelece o sistema de 

exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu 

dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a 

nacionalidade, a fim de contribuir para que os cidadãos da UE residentes num Estado 

diferente do seu possam participar nas eleições europeias no país de residência; insta 

os Estados-Membros a permitir que todos os seus cidadãos votem nas eleições 

europeias, incluindo os que residem fora da UE, nomeadamente através de uma 

campanha de informação realizada em tempo útil;  

 – prestarem a devida atenção ao crescente segmento da população completamente 

privado do direito de voto em eleições nacionais, uma vez que essas pessoas não 

podem votar no seu país de origem nem no país de residência. 
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