
 

AD\1149030PT.docx  PE615.423v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão dos Assuntos Constitucionais 
 

2017/2131(INL) 

26.3.2018 

PARECER 

da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

sobre a situação na Hungria (em conformidade com a resolução do Parlamento 

Europeu de 17 de maio de 2017) 

(2017/2131(INL)) 

Relatora de parecer: Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

(Iniciativa – artigo 45.º do Regimento) 

 

  



 

PE615.423v01-00 2/8 AD\1149030PT.docx 

PT 

PA_INL 



 

AD\1149030PT.docx 3/8 PE615.423v01-00 

 PT 

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: 

A. Considerando que os valores fundamentais da União Europeia incluem o respeito pela 

dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de Direito e o 

respeito pelos direitos humanos, nomeadamente os direitos das pessoas pertencentes a 

minorias (artigo 2.º do TUE), e que esses valores são universais e comuns aos Estados-

Membros; 

B. Considerando que a participação livre de uma sociedade civil plenamente desenvolvida 

é um aspeto determinante de qualquer processo decisório democrático; 

C. Considerando que a legislação da União é o produto de um processo decisório coletivo 

no qual participam todos os Estados-Membros; 

D. Considerando que, nos termos do artigo 9.º do TUE e do artigo 20.º do TFUE, é cidadão 

da União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-Membro; que a 

cidadania da União acresce à cidadania nacional e não a substitui; 

E. Considerando que a comissão AFCO visitou a Hungria em novembro de 2016; 

1. Sublinha com veemência que todos os Estados-Membros partilham e têm de respeitar os 

valores consagrados no artigo 2.º do TUE, na medida em que estes constituem os 

valores fundamentais da União Europeia; 

2. Recorda que o conteúdo do artigo 2.º do TUE reflete os princípios vinculativos e bem 

enraizados do Direito internacional subscritos por todos os Estados-Membros; salienta, 

por conseguinte, que o pleno respeito, a proteção e promoção do Estado de Direito, da 

democracia e dos direitos humanos representa também uma responsabilidade comum e 

uma obrigação decorrente do simples facto de pertencer à comunidade internacional; 

3. Relembra que, de acordo com o artigo 49.º do TUE, os países candidatos devem 

demonstrar que satisfazem os critérios de Copenhaga para se tornarem membros da 

União Europeia e a Comissão tem o dever de exigir o seu pleno cumprimento; salienta 

que, uma vez membros da União, incumbe aos Estados-Membros respeitar e proteger o 

princípio do primado do Direito e dos seus elementos constitutivos, e que o princípio da 

confiança mútua consignado no Direito da União não os exime de avaliar a 

conformidade dos demais Estados‑ Membros com o Direito da União e, em particular, 

com os direitos fundamentais por este reconhecidos; 

4. Recorda que esses valores consagrados no artigo 2.º do TUE estão protegidos pelo 

procedimento previsto no artigo 7.º do TUE, mas entende que a União deveria dispor de 

um outro quadro, mais estruturado, para monitorizar e avaliar o respeito e a promoção 

dos princípios consignados no artigo 2.º do TUE; 

5. Reitera o seu apelo à Comissão para que recorra plenamente aos conhecimentos 

especializados da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) no 
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acompanhamento da situação dos direitos fundamentais na União, propondo uma 

revisão do regulamento que institui a FRA, de molde a conceder-lhe poderes mais 

amplos e mais independentes, assim como mais recursos humanos e financeiros; 

6. Recorda que a Comissão de Veneza definiu as características essenciais do Estado de 

Direito, nomeadamente a legalidade, a segurança jurídica e a proibição de 

arbitrariedade, o acesso à justiça, o respeito pelos direitos humanos, a não discriminação 

e a igualdade perante a lei; partilha as preocupações expressas pela Comissão de Veneza 

nos seus pareceres sobre a legislação húngara desde 2011, designadamente os pareceres 

sobre a Lei Fundamental e a respetiva alteração; reitera que a Comissão de Veneza já 

havia concluído no seu parecer sobre a quarta e mais recente alteração à Lei 

Fundamental da Hungria, em 17 de junho de 2013, que as medidas tomadas constituem 

uma ameaça para a justiça constitucional e para a supremacia dos princípios básicos 

contidos na Lei Fundamental da Hungria; recorda que a Hungria reconhece a Comissão 

de Veneza desde a sua adesão ao Conselho da Europa, em 1990; 

7. Destaca que a Comissão de Veneza afirmou, no seu parecer sobre a Lei XXV de 4 de 

abril de 2017 relativa à alteração à Lei CCIV de 2011 referente ao ensino superior, que 

lhe parece que esta lei é muito problemática do ponto de vista do primado do Direito, 

dos direitos fundamentais e das garantias para as universidades estrangeiras 

estabelecidas na Hungria, onde já funcionam, legalmente, há muitos anos; recorda, além 

disso, que a Comissão Europeia decidiu intentar uma ação contra a Hungria junto do 

Tribunal de Justiça da União Europeia por considerar que a Lei Nacional do Ensino 

Superior alterada em 4 de abril de 2017 restringe de forma desproporcionada o 

funcionamento das universidades da União e de países terceiros, pelo que deve ser 

alinhada com o Direito da União; 

8. Manifesta a sua profunda preocupação face aos recentes acontecimentos na Hungria, 

que estão a pôr em risco e a coartar a aplicação dos princípios consignados no artigo 2.º 

do TUE, nomeadamente os relativos ao funcionamento do sistema constitucional, à 

independência do poder judicial e de outras instituições, a eliminação sistemática do 

equilíbrio de poderes, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade 

académica, os direitos humanos dos migrantes, dos requerentes de asilo e dos 

refugiados, a liberdade de reunião e de associação, o direito à igualdade de tratamento, 

os direitos sociais, a defesa das organizações da sociedade civil, o direito das minorias, 

designadamente os ciganos, os judeus e as pessoas LGBTI; 

9. Faz notar que que o próprio termo «cidadania» encerra uma clara vontade política de 

respeitar a igualdade entre os indivíduos; sublinha que os valores e os princípios em que 

a União assenta definem uma esfera com a qual os cidadãos europeus se podem 

identificar, independentemente das diferenças políticas ou culturais ligadas à identidade 

nacional; manifesta a sua apreensão face à expressão pública, pelos funcionários 

húngaros, de ideias nacionalistas baseadas em identidades exclusivas; 

10. Faz notar que a Comissão de Veneza declarou que a limitação do papel do Tribunal 

Constitucional húngaro corre o risco de afetar negativamente a separação de poderes, a 

proteção dos direitos humanos e o Estado de Direito; está especialmente preocupado 

com a reintrodução, a nível constitucional, de disposições que deveriam ser do foro do 

Direito comum e que já foram consideradas inconstitucionais, com o intuito de evitar a 
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revisão constitucional; recomenda que o funcionamento e os poderes do Conselho 

Nacional da Magistratura sejam revistos, de molde a assegurar que este possa 

desempenhar o seu papel de órgão independente do sistema judicial da Hungria e insta a 

que a jurisdição do Tribunal Constitucional seja restaurada na íntegra; 

11. Manifesta-se apreensivo com a redução do espaço de manobra das organizações da 

sociedade civil, as tentativas de controlar as ONG e de restringir a capacidade destas 

para levar a cabo o seu trabalho legítimo, designadamente com a adoção do chamado 

pacote legislativo «Stop Soros»; recorda que a Comissão de Veneza declarou, no seu 

parecer sobre o projeto de lei sobre a transparência das organizações que recebem 

financiamento externo (aprovada em junho de 2017), que esta lei dá azo a uma 

ingerência desproporcionada e desnecessária na liberdade de associação e de expressão, 

no direito à privacidade, e é contrária à proibição da discriminação; 

12. Lamenta profundamente a retórica hostil e falaciosa por vezes utilizada pelas 

instituições húngaras nas suas referências à União Europeia  e a escolha deliberada das 

autoridades de adotar legislação que viola claramente os valores da União; recorda os 

objetivos enunciados no artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, do TUE, que a Hungria aceitou alcançar 

ao aderir à União em 2004; relembra que a adesão à União Europeia foi um ato 

voluntário baseado na soberania nacional, com um amplo consenso de todo o espectro 

político húngaro; 

13. Sublinha que o processo por infração demonstrou os seus limites no tratamento das 

violações sistemáticas dos valores da União, por visar, principalmente, questões de 

ordem técnica, o que permite aos governos propor soluções formais, mantendo, no 

entanto, em vigor as leis que violam o Direito da União; considera que, no caso da 

violação do princípio da cooperação leal consagrado no artigo 4.º do TUE, a Comissão 

não enfrenta obstáculos jurídicos que a impeçam de se basear nos processos por 

infração para identificar um padrão que constitua uma violação do artigo 2.º do TUE; 

14. Considera que, caso se determine uma violação grave e persistente do Estado de Direito 

por um Estado‑ Membro, a Comissão deve utilizar todos os mecanismos de que dispõe 

para defender os valores fundamentais em que se alicerça a União, mormente a ativação 

do artigo 7º do TUE; recorda que a sua resolução, de 25 de outubro de 2016, com 

recomendações à Comissão referentes à criação de um mecanismo da UE para a 

democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais1, convidou a Comissão a 

apresentar, até setembro de 2017, uma proposta para a celebração de um pacto da União 

para a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais (Pacto da UE para a 

DED); lamenta que esta proposta ainda esteja por concretizar e salienta que urge criar 

um mecanismo eficiente para salvaguardar os valores fundamentais da União, uma vez 

que se verifica uma incoerência entre as obrigações impostas aos países candidatos ao 

abrigo dos critérios de Copenhaga e a aplicação desses critérios pelos Estados-Membros 

após a adesão à União; destaca que uma resposta adequada à violação dos valores 

fundamentais da União exige uma combinação de instrumentos jurídicos adequados e 

de vontade política; 

15. Considera que a situação atual na Hungria constitui um risco manifesto de violação 

grave dos valores consagrados no artigo 2.º do TUE e justifica a abertura do 

                                                 
1 Textos aprovados, P8_TA(2016)0409. 
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procedimento previsto no artigo 7.º, n.º 1, do TUE; 
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