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B8-0524/2018 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a necessidade de um amplo mecanismo para a 

democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais 

(2018/2886(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 2.º do Tratado da União Europeia (TUE), 

– Tendo em conta os artigos 3.º, n.º 6, 4.º e 5.º do TUE e, em particular, os princípios da 

atribuição de competências e da subsidiariedade, 

– Tendo em conta o artigo 7.º do TUE relativo à existência de um risco de violação grave 

ou de uma violação grave e persistente do Estado de direito, 

– Tendo em conta o artigo 258.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) relativo ao processo por infração, 

– Tendo em conta o artigo 295.º do TFUE relativo aos acordos interinstitucionais,  

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão, de 2017, sobre o Controlo da aplicação 

do direito da UE (COM(2018)0540), 

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de outubro de 2016, contendo recomendações à 

Comissão referentes à criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de 

direito e os direitos fundamentais1 (mecanismo DED), 

– Tendo em conta o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento, 

A. Considerando que a União é uma comunidade de direito e atua apenas dentro dos 

limites das competências que lhe são conferidas pelos Estados-Membros nos Tratados, e 

que o exercício desses poderes está sujeito aos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade; 

B. Considerando que a União prossegue os seus objetivos através dos meios adequados, 

em conformidade com as competências que lhe são conferidas; 

C. Considerando que, nos termos do artigo 7.º do TUE, o Conselho e o Conselho Europeu 

têm competência para determinar um risco manifesto de violação grave ou de violação 

persistente, por parte de um Estado-Membro, dos valores comuns em que se funda a 

União; 

D. Considerando que, nos termos do artigo 258.º do TFUE, a Comissão pode intentar uma 

ação no Tribunal de Justiça da União Europeia contra um Estado-Membro por violação 

dos Tratados; 

E. Considerando que estes procedimentos podem conduzir à imposição de sanções contra 

                                                 
1 JO C 215 de 19.6.2018, p. 162. 
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um Estado-Membro que viole os Tratados, incluindo a suspensão do direito de voto no 

Conselho e sanções financeiras; 

F. Considerando que, em 2017, a Comissão apresentou 716 queixas contra 

Estados-Membros por violação dos Tratados, ao abrigo do procedimento previsto no 

artigo 258.º do TFUE; 

G. Considerando que o Parlamento, na sua resolução de 2016, instou a Comissão a 

apresentar uma proposta para a criação de um novo mecanismo interinstitucional para a 

democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais, que prevê um relatório 

anual, elaborado por um comité de peritos, sobre a conformidade dos Estados-Membros 

com os valores consagrados no artigo 2.º do TUE, bem como com as recomendações 

específicas por país; 

H. Considerando que, nos termos do artigo 295.º do TFUE, o instrumento do acordo 

interinstitucional tem como objetivo reforçar a cooperação entre as instituições da UE 

no âmbito das competências existentes conferidas pelos Tratados; 

I. Considerando que os altos funcionários da Comissão, incluindo o Vice-Presidente Frans 

Timmermans, manifestaram ceticismo relativamente ao mecanismo DED, negando que 

tal seja necessário para além dos procedimentos existentes e manifestando sérias 

dúvidas quanto à legalidade, legitimidade institucional e aplicabilidade da proposta; 

1. Reconhece que a UE dispõe de mecanismos suficientes ao abrigo dos Tratados para 

evitar violações extraordinárias dos direitos e dos valores em que se funda a União; 

2. Recorda que, nos termos do artigo 2.º do TUE, os valores da democracia, do Estado de 

direito e do respeito pelos direitos humanos são comuns aos Estados-Membros; salienta 

que a UE não pode questionar o caráter legítimo de qualquer Estado-Membro sem 

dispor de elementos de prova suficientes, verificados em conformidade com regras 

fundamentadas pela lei, exceto se tal interrogatório for justificado por decisões 

definitivas e suficientemente fundamentadas por parte das autoridades competentes, 

proferidas no âmbito dos procedimentos previstos no Tratado; 

3. Reconhece que, na ausência de uma base sólida nos Tratados, continuar a insistir na 

criação de um mecanismo DED seria contrário aos princípios e valores em que assenta a 

União e, por conseguinte, aos princípios do Estado de direito, da atribuição de 

competências e da subsidiariedade; salienta que a criação de um mecanismo DED 

usurparia as competências existentes ao abrigo do artigo 7.º do TUE e do artigo 258.º do 

TFUE e constituiria igualmente um abuso do instrumento do acordo interinstitucional 

nos termos do artigo 295.º do TFUE; 

4. Insta a Comissão, o Conselho e o Conselho Europeu a aplicarem de forma equitativa e 

responsável os instrumentos disponíveis ao abrigo dos Tratados para proteger os valores 

comuns e o Estado de direito; 

5. Apela ao respeito pelos princípios de conduta enunciados nos artigos 7.º do TUE e 354.º 

do TFUE e pelo princípio subjacente de respeito mútuo entre países democráticos pelas 

opções políticas; insta a Comissão e o Conselho a agirem de acordo com o quadro 

previsto pelos Tratados e num espírito de diálogo; 
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6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho 

e aos parlamentos e governos dos Estados-Membros. 

 


