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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em particular os 
seus artigos 44.º e 51.º,

– Tendo em conta o estudo intitulado «The interpretation of Article 51 of the EU Charter 
of Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to 
national measures» (A interpretação do artigo 51.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da UE: o dilema de uma aplicação mais estrita ou mais ampla da Carta às medidas 
nacionais»), publicado em fevereiro de 2016 pelo Departamento Temático C da 
Direção-Geral das Políticas Internas,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de outubro de 2016, sobre a criação de um 
mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais1, 
nomeadamente o n.º 20,

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de fevereiro de 2017, sobre possíveis 
desenvolvimentos e ajustamentos do atual quadro institucional da União Europeia2, 
nomeadamente o n.º 45,

A. Considerando que o artigo 6.º do Tratado sobre a União Europeia (TUE) reconhece os 
direitos, as liberdades e os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, de 7 de dezembro de 2000, com as adaptações que lhe foram 
introduzidas em Estrasburgo em 12 de dezembro de 2007, a qual tem o mesmo valor 
jurídico que os Tratados;

B. Considerando que o artigo 51.º da Carta prevê que as suas disposições têm por 
destinatários, inter alia, as instituições, os órgãos e os organismos da União; que o seu 
artigo 51.º, n.º 1, estabelece que as disposições da Carta têm como destinatários os 
Estados-Membros «apenas quando apliquem o direito da União»;

C. Considerando que o artigo 51.º, n.º 1, estabelece ainda que as instituições e os órgãos da 
União «promovem a aplicação» da Carta; que a Carta não é apenas um conjunto de 
proibições, mas também deve ser considerada um instrumento para a adoção de 
medidas, a fim de assegurar o cumprimento efetivo das suas disposições;

D. Considerando que, nos termos do artigo 6.º do TUE, do direito da União fazem parte, 
enquanto princípios gerais, os direitos fundamentais tal como os garante a Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 
(CEDH);

E. Considerando que o artigo 151.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) se refere aos direitos sociais fundamentais, tal como os enuncia a Carta Social 

                                               
1 JO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
2 JO C 252 de 18.7.2018, p. 201.
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Europeia;

F. Considerando que, no seu estudo de novembro de 2017 intitulado «A aplicação da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da UE»1, o 
Parlamento assinala, nomeadamente, a importância da Carta para as atividades da 
Comissão no âmbito do Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) 
e no contexto do Semestre Europeu; que se tem prestado pouca atenção aos direitos 
sociais estabelecidos na Carta no âmbito da governação económica da União; que estes 
direitos devem ser considerados verdadeiros direitos fundamentais;

G. Considerando que a Agência dos Direitos Fundamentais da UE (FRA) formulou uma 
série de recomendações para a aplicação eficaz da Carta dos Direitos Fundamentais nos 
seus pareceres intitulados «Melhorar o acesso ao recurso judicial no domínio das 
empresas e dos direitos humanos a nível da UE»2 e «Desafios e oportunidades para a 
aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais»3;

1. Assinala que a Carta dos Direitos Fundamentais tem que ser aplicada no pleno respeito 
pela CEDH, reconhecendo ao mesmo tempo a importância da Carta Social Europeia e 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e exorta a Comissão a acelerar o processo de 
adesão da UE à CEDH e a conferir uma maior prioridade à análise da possibilidade de 
adesão da UE à Carta Social Europeia,

2. Insta a Comissão a clarificar o âmbito de aplicação do artigo 51.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais, uma vez que as diferentes interpretações aumentam a confusão e tornam 
a aplicação da Carta pouco clara e insatisfatória4;

3. Solicita à Comissão que forneça aos Estados-Membros da UE orientações sobre a forma 
como os direitos fundamentais devem ser tidos em conta quando aplicam o direito da 
União;

4. Realça que o artigo 51.º, n.º 1, da Carta apela à promoção dos direitos e dos princípios 
nela estabelecidos e destaca o elo entre os valores da União e a Carta, bem como a 
relação com os critérios de Copenhaga para a adesão de países terceiros à União; 
lamenta que, até à data, a UE continue a não dispor de um mecanismo abrangente para a 
proteção da democracia, do Estado de direito e dos direitos fundamentais, tal como 
preconizado pelo Parlamento na sua resolução de 14 de novembro de 20185, que 
permita analisar sistematicamente situações nas instituições e nos organismos da UE, 
bem como nos Estados-Membros, que exijam medidas no sentido de proteger e respeitar 
os direitos, as liberdades e os princípios da Carta; sugere, em particular, que as 
condições previstas pelos critérios de Copenhaga relativamente aos direitos 
fundamentais sejam utilizadas não apenas enquanto condições prévias de adesão, mas
também enquanto referências com base nas quais os Estados-Membros sejam 

                                               
1 «A aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da UE», 
Parlamento Europeu, Direção-Geral das Políticas Internas, Departamento Temático C - Direitos dos Cidadãos e 
Assuntos Constitucionais, novembro de 2017.
2 Parecer da FRA 1/2017, 10 de abril de 2017.
3 Parecer da FRA 4/2018, 24 de setembro de 2018.
4 Ver, por exemplo, secção 2.3 do parecer da FRA 4/2018, de 24 de setembro de 2018.
5 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0456.
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periodicamente avaliados;

5. Observa com preocupação que a Carta dos Direitos Fundamentais só se aplica aos 
Estados-Membros quando estes aplicam o direito da UE e convida as diferentes 
instituições da União a ponderarem, aquando da próxima revisão do Tratado, um 
alargamento do âmbito de aplicação da Carta;

6. Solicita à Comissão, às outras instituições da UE e aos governos nacionais e regionais 
dos Estados-Membros que consultem regularmente a FRA, sempre que estejam em 
causa direitos fundamentais; apela, além disso, à introdução, no âmbito do Semestre 
Europeu, de uma avaliação e revisão obrigatórias do cumprimento das disposições da 
Carta pelos Estados-Membros;

7. Manifesta a sua preocupação com a ausência de avaliações sistemáticas do impacto 
sobre os direitos fundamentais antes de a Comissão adotar as suas propostas 
legislativas; insta a Comissão, o Conselho e o Parlamento a realizarem controlos de 
compatibilidade e avaliações de impacto independentes e abrangentes sobre os direitos 
fundamentais para cada proposta legislativa, integrando assim os direitos fundamentais 
em todos os domínios políticos pertinentes;

8. Insta a Comissão, o Conselho e o Parlamento a prever formas sistemáticas de consulta 
de organismos e instituições com conhecimentos especializados sobre direitos humanos 
em geral e sobre a Carta dos Direitos Fundamentais em particular; destaca, a este 
respeito, a FRA e os órgãos pertinentes do Conselho da Europa e das Nações Unidas;

9. Recorda que o Tribunal de Justiça decidiu1 que a Comissão deve respeitar plenamente a 
Carta também nas tarefas que lhe são atribuídas no âmbito do Tratado MEE, em 
particular ao assinar memorandos de entendimento, e que o mesmo se aplica às 
recomendações específicas por país no contexto do Semestre Europeu; solicita à 
Comissão que integre de forma sistemática as avaliações de impacto em matéria de 
direitos fundamentais na governação socioeconómica da UE, com especial destaque 
para a compatibilidade com as disposições sociais da Carta;

10. Salienta que as lacunas na transposição e na correta aplicação da legislação da UE nos 
Estados-Membros podem ter impactos reais no exercício dos direitos fundamentais da 
UE; recorda, a este respeito, o papel da Comissão enquanto guardiã dos Tratados, isto é, 
responsável em última instância – ou mesmo principal responsável – pela salvaguarda 
dos direitos fundamentais, inclusive através de processos por infração, se necessário; 
apela, neste contexto, a uma liderança mais firme no sentido de assegurar uma aplicação 
adequada da legislação da UE, nomeadamente no que diz respeito à proteção do 
ambiente, consagrada pelo artigo 37.º da Carta, através de processos por infração mais 
diligentes, determinados e rigorosos; recorda a importância de uma implantação célere e 
de uma aplicação adequada do pilar «Acesso à justiça» da Convenção de Aarhus;

11. Salienta que as agências da UE também devem aplicar a Carta; observa, por 
conseguinte, que, aquando da elaboração ou revisão dos regulamentos ou decisões 
relativos à criação de agências, deve ser incluída uma referência à necessidade de as 

                                               
1 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção), de 20 de setembro de 2016, Ledra Advertising Ltd e outros 
contra Comissão Europeia e Banco Central Europeu (BCE), ECLI:EU:C:2016:701.
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agências respeitarem, no âmbito dos respetivos mandatos, a Carta, bem como o direito 
internacional em matéria de direitos humanos; insta todas as agências a adotarem uma 
estratégia no âmbito dos direitos fundamentais, incluindo um código de conduta para o 
seu pessoal e um mecanismo independente para detetar e comunicar casos de violação 
dos direitos fundamentais; encoraja, em particular, a Frontex e o Gabinete Europeu de 
Apoio em matéria de Asilo (EASO) a respeitarem plenamente a Carta, não só nas suas 
políticas em geral, mas também nas atividades quotidianas dos guardas de fronteira e 
dos guardas costeiros, bem como dos funcionários responsáveis pelas questões de asilo 
destacados para estas agências;

12. Apela a que se conclua, sem demora, a adoção da diretiva horizontal da UE sobre a luta 
contra a discriminação1, a fim de reforçar a garantia dos direitos fundamentais na União, 
por meio da adoção de legislação específica da UE, evitando desta forma a atual 
interferência do artigo 51.º;

13. Recorda a importância do princípio da subsidiariedade, ao mesmo tempo que incentiva 
os Estados-Membros a aplicarem plenamente a Carta, em conformidade com a CEDH, e 
incentiva o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros, com a União e com 
as suas agências; recorda e incentiva a valorização e a interpretação e aplicação 
positivas da Carta pelos juízes nacionais;

14. Destaca que a Carta é provavelmente o principal instrumento de defesa, promoção e 
aplicação dos valores da União, através da sua aplicação em políticas e ações 
específicas; salienta que é essencial que a UE defenda estes valores, tanto na sua 
política externa, como internamente, alargando aos seus cidadãos e residentes o âmbito 
de aplicação da Carta, bem como ao acolhimento de refugiados e migrantes;

15. Salienta que todas as instituições, agências e órgãos da UE, incluindo a Frontex, bem 
como os Estados-Membros, estão vinculados às disposições da Carta dos Direitos 
Fundamentais;

16. Recorda que tanto os Tratados como a Carta dos Direitos Fundamentais fazem 
referência à proteção das minorias nacionais e à discriminação em razão da língua; 
apela a medidas administrativas concretas no seio das instituições da UE que 
incentivem os governos nacionais a encontrar soluções sustentáveis e a promover a 
cultura da diversidade linguística nos respetivos Estados-Membros, além das línguas 
oficiais da UE; 

17. Encoraja a criação e a promoção de instituições nacionais de direitos humanos, que 
contribuam para assegurar o respeito pelos direitos fundamentais nos processos 
políticos e legislativos, e na respetiva aplicação, bem como para a prestação de 
assistência a pessoas em casos concretos;

18. Sublinha que ainda existem lacunas no que respeita ao acesso a recurso judicial para as 
vítimas de violações dos direitos humanos em empresas estabelecidas em países 
terceiros, e solicita a integração de mecanismos acessíveis, baratos e simples do ponto 
de vista burocrático, que permitam às vítimas lutar contra tais violações quando a 

                                               
1 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).
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empresa em causa está estabelecida na UE nos acordos externos da União, em particular 
nos seus acordos de comércio e investimento;

19. Salienta que os direitos dos cidadãos da UE foram reforçados graças à iniciativa de 
cidadania, introduzida pelo Tratado de Lisboa e implementada em 2012, que confere 
aos cidadãos da UE o direito de solicitar à Comissão a apresentação de nova legislação 
da UE; observa que, até à data, quatro iniciativas foram bem-sucedidas, das quais três 
conduziram à criação de nova legislação;

20. Insta a Comissão a realizar sistematicamente avaliações de impacto sobre os direitos 
humanos, antes de celebrar acordos externos, em particular acordos comerciais;

21. Salienta a importância de estabelecer as regras necessárias com vista à proteção do 
orçamento da União caso se verifiquem deficiências generalizadas no que diz respeito 
ao Estado de direito e aos direitos fundamentais nos Estados-Membros; apoia a 
introdução de cláusulas sólidas e coerentes sobre os direitos fundamentais nos textos 
operacionais dos projetos de regulamento que criam os fundos da UE;

22. Condena a decisão sem precedentes e isolada da Polónia de se opor às conclusões do 
Conselho sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
durante a reunião dos Ministros da Justiça, em 11 de outubro de 2018, no Luxemburgo;

23. Recorda o acordo político entre as principais instituições da UE e os Estados-Membros 
sobre a adesão da UE à CEDH; considera que a conclusão do processo introduziria 
salvaguardas adicionais na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos e residentes 
da União; apela a que sejam tomadas as medidas necessárias para eliminar os obstáculos 
jurídicos que impedem a conclusão do processo de adesão;
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