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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os 
anos 2018-2019

(2019/2199(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta as referências à situação dos direitos fundamentais na União Europeia 
feitas em anteriores relatórios,

– Tendo em conta o debate em sessão plenária sobre as medidas urgentes e necessárias 
para resolver o problema dos sem-abrigo na Europa, que teve lugar em Estrasburgo, em 
13 de janeiro de 2020,

– Tendo em conta o Princípio 19 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de acordo como 
qual «[d]eve ser garantido às pessoas necessitadas o acesso a habitação social ou a uma 
ajuda à habitação de qualidade»,

– Tendo em conta o artigo 31.º da Carta Social Europeia Revista relativo ao direito à 
habitação,

– Tendo em conta o parecer do Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das 
Nações Unidas ao abrigo do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais, de 11 de outubro de 2019, relativo à 
Comunicação n.º 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán v Espanha),

– Tendo em conta o artigo 34.º, n.º 3, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia («a Carta»), que consagra o direito à assistência social e à habitação, para 
combater a exclusão social e a pobreza,

– Tendo em conta o relatório de 2019 da Rede Europeia em matéria de Política Social, 
intitulado «Pobreza no trabalho na Europa: um estudo das políticas nacionais»,

– Tendo em conta o parecer da Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da 
Europa, de 29 de junho de 2018, intitulado «Grécia: ações imediatas para proteger os 
direitos humanos dos migrantes»,

– Tendo em conta a Resolução 2280 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 
de 11 de abril de 2019, intitulada «A situação dos migrantes e dos refugiados nas ilhas 
gregas:  são necessários mais esforços»,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo Social Europeu 
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Mais (FSE+)1,

– Tendo em conta o artigo 2.º da Carta Social Europeia Revista,

– Tendo em conta o artigo 31.º da Carta,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho, de 9 de abril de 2019, sobre a política 
económica da área do euro2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de outubro de 2019, sobre as políticas de 
emprego e sociais da área do euro3,

– Tendo em conta a Estratégia da UE para a Juventude para o período 2019-2027,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/1152 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de junho de 2019, relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis na 
União Europeia4,

– Tendo em conta a Diretiva 2019/1158/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2019, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos 
progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho5,

– Tendo em conta o relatório do Grupo de Peritos do Conselho da Europa sobre o Tráfico 
de Seres Humanos (GRETA), de 7 de julho de 2017, sobre a aplicação da Convenção do 
Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, pela Irlanda 
(GRETA(2017)28),

– Tendo em conta a comunicação, de 28 de novembro de 2018, da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, 
ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento intitulada «Um Planeta 
Limpo para Todos – Estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, 
moderna, competitiva com impacto neutro no clima» COM(2018)773,

– Tendo em conta o Princípio 16 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que salienta que 
todas as pessoas têm direito a ter acesso, em tempo útil, a cuidados de saúde de qualidade 
preventivos e curativos a preços comportáveis,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de abril de 2016, sobre a situação no Mediterrâneo 
e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que respeita à migração6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 5 de outubro de 2017, sobre os sistemas e as 
condições prisionais 7,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de outubro de 2017, sobre o aspeto dos direitos 

1 Textos aprovados, P8_TA(2019)0350. 
2 JO C 136 de 12.4.2019, p. 1.
3 Textos aprovados, P9_TA(2019)0033. 
4 JO L 186 de 11.7.2019, p. 105.
5 JO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
6 JO C 58 de 15.2.2018, p. 9.
7 JO C 346 de 27.9.2018, p. 94.
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fundamentais na integração dos ciganos na UE: combater a hostilidade em relação aos 
ciganos8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de maio de 2018, sobre o pluralismo e a liberdade 
dos meios de comunicação social na União Europeia9,

– Tendo em conta a sua resolução, de 5 de julho de 2018, sobre as orientações para os 
Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado10,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de outubro de 2018, sobre a utilização pela 
Cambridge Analytica de dados dos utilizadores do Facebook e o impacto na proteção de 
dados11,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de fevereiro de 2019, sobre os direitos das pessoas 
intersexuais12,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de fevereiro de 2019, sobre o direito à 
manifestação pacífica e o uso proporcionado da força13,

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de março de 2019, sobre os direitos 
fundamentais dos afrodescendentes na Europa14,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de novembro de 2019, sobre a criminalização da 
educação sexual na Polónia15,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de novembro de 2019, sobre os direitos da criança 
por ocasião do 30.º aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança16,

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de dezembro de 2019, sobre a discriminação 
pública e o discurso de ódio contra as pessoas LGBTI, nomeadamente as «zonas sem 
LGBTI»17, 

– Tendo em conta a sua resolução sobre as audições em curso nos termos do artigo 7.º, 
n.º 1, do TUE relativamente à Polónia e à Hungria18,

– Tendo em conta a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), de 19 
de dezembro de 2017, no processo A.R. e L.R. v Suíça  (22338/15), que afirma que a 
educação sexual integrada é do interesse superior da criança, é consentânea com o 
interesse legítimo de proteger as crianças do abuso sexual e de proteger a saúde pública, 

8 JO C 346 de 27.9.2018, p. 171.
9 Textos aprovados, P8_TA(2018)0204.
10 Textos aprovados, P8_TA(2018)0314.
11 Textos aprovados, P8_TA(2018)0433.
12 Textos aprovados, P8_TA(2019)0128.
13 Textos aprovados, P8_TA(2019)0127.
14 Textos aprovados, P8_TA(2019)0239.
15 Textos aprovados, P9_TA(2019)0058.
16 Textos aprovados, P9_TA(2019)0066.
17 Textos aprovados, P9_TA(2019)0101.
18 Textos aprovados, P9_TA(2020)0014.
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o que significa que os pais não têm necessariamente o direito de privar os seus filhos da 
educação sexual,

– Tendo em conta a decisão do TEDH, de 13 de junho de 2019, no processo Sh.D. e 
outros v  Grécia, Áustria, Croácia, Hungria, Macedónia do Norte, Sérvia e Eslovénia 
(141165/16), de acordo com a qual a extrema vulnerabilidade das crianças deve 
prevalecer sobre o estatuto irregular, com as medidas necessárias adotadas para as 
proteger, e que as autoridades violaram o artigo 5.º ao aplicarem automaticamente o 
regime de custódia sem ponderar quaisquer alternativas à detenção ou o requisito 
previsto no Direito da UE que visa evitar a detenção de crianças,

– Tendo em conta o relatório da Comissão para a Igualdade e a Não Discriminação do 
Conselho da Europa, de 12 de setembro de 2019, sobre a violência obstétrica e 
ginecológica, que descreve pormenorizadamente as graves violações dos direitos 
humanos das mulheres no contexto da prestação de cuidados de saúde,

– Tendo em conta a resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, de 3 de 
outubro de 2019, sobre violência obstétrica e ginecológica (RES 2306), na qual a 
Assembleia apela aos Estados-Membros do Conselho da Europa para que combatam a 
violência obstétrica e ginecológica e apresenta recomendações sobre a forma de o fazer,

– Tendo em conta o relatório da Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da 
Europa, de 21 de maio de 2019, na sequência da sua visita à Hungria, de 4 a 8 de fevereiro 
de 2019 (CommDH (2019) 13),

– Tendo em conta a resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, de 28 
de junho de 2019, sobre as políticas e práticas de devolução sumária de migrantes nos 
Estados membros do Conselho da Europa (RES 2299),

– Tendo em conta os relatórios de ONG nacionais, europeias e internacionais,

– Tendo em conta o trabalho desenvolvido pela Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (FRA), pelo Conselho da Europa e pela Comissão de Veneza,

– Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e do TEDH,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa de 1 de agosto de 2001 para a 
Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica 
(Convenção de Istambul),

– Tendo em conta o trabalho levado a cabo pela Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, pela 
Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros e pela Comissão das 
Petições,

– Tendo em conta o Relatório Anual da Comissão sobre a aplicação da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (COM(2019)0257),

– Tendo em conta os relatórios de 2018 e 2019 da FRA sobre os direitos fundamentais,
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– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Constitucionais, da Comissão 
dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros, bem com da Comissão das 
Petições,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos  (A9-0000/2020),

A. Considerando que a UE não é uma mera união monetária, mas também uma união 
social, como consagrado na Carta, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, na 
Carta Social Europeia e no Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

B. Considerando que as mulheres ciganas são particularmente afetadas no que toca aos 
seus direitos de mulheres e enfrentam, com frequência, formas exacerbadas de assédio 
verbal, físico, psicológico e racial no contexto dos cuidados de saúde reprodutiva, como 
se verificou na Bulgária19; que as ciganas também se depararam, nesse mesmo Estado-
Membro, com segregação étnica nas maternidades, ao serem colocadas em quartos 
separados, com casas de banho e refeitórios separados20; que, em alguns Estados-
Membros, como a República Eslovaca e a República Checa, os ciganos foram sujeitos a 
práticas sistemáticas de esterilização forçada e coerciva e não conseguiram obter 
reparação adequada, designadamente indemnizações, pelas violações dos direitos 
humanos daí decorrentes21;

C. Considerando que, em 1 de outubro de 2019, a Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos 
Direitos Humanos do Conselho da Europa aprovou uma investigação sobre o número 
crescente de políticos nacionais, regionais e locais processados por declarações 
proferidas no exercício do respetivo mandato em Espanha22;

D. Considerando que continuam a ser denunciados muitos casos de uso desproporcionado 
da força contra manifestantes pacíficos em toda a UE, que inclui o espancamento de 
manifestantes; que as autoridades repressivas em alguns Estados-Membros, como a 

19 Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Women’s Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe, Conselho da Europa, Estrasburgo, 2017, pp. 42-44. Decisão do Comité Europeu dos Direitos 
Sociais, de 5 de dezembro de 2018, Centro Europeu dos Direitos dos Ciganos v Bulgária, Queixa n.º 151/2017; 
Centro Europeu dos Direitos dos Ciganos, Romani woman harassed by racist hospital staff during childbirth wins 
case, Centro Europeu dos Direitos dos Ciganos, 18 de janeiro de 2017, http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case.
20 Decisão do Comité Europeu dos Direitos Sociais, de 5 de dezembro de 2018, Centro Europeu dos Direitos dos 
Ciganos v Bulgária, Queixa n.º 151/2017.
21 Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, Observações finais sobre o terceiro relatório periódico 
da Eslováquia, 18 de outubro de 2019, E/C.12/SVK/CO/3, n.ºs 44-45. Comité para a Eliminação da Discriminação 
Racial, Observações finais sobre os décimo segundo e décimo terceiro relatórios periódicos da Chéquia, 19 de 
setembro de 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, n.ºs 19-20. Comité para a Eliminação da Discriminação Racial, 
Observações finais sobre o décimo primeiro e décimo segundo relatórios periódicos combinados da Eslováquia, 
12 de janeiro de 2018, CERD/C/CZE/CO/11-12, n.ºs 23-24. Comité dos Direitos Humanos, Observações finais 
sobre o quarto relatório periódico da Eslováquia, 22 de novembro de 2016, E/C.12/SVK/CO/4, n.ºs 26-27. 
22 Nota introdutória da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos do Homem do Conselho da Europa, Should 
politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?,1 de outubro de 2019, AS/Jur 
(2019) 35. 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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Roménia23, a Espanha e a França24, utilizam cada vez mais armas letais, tais como 
bastões, gás lacrimogéneo, granadas de borracha, armas de eletrochoque, canhões de 
água e balas de borracha para controlar ou dispersar multidões de manifestantes; que o 
número de pessoas gravemente feridas em manifestações nos últimos anos devido à 
utilização de balas de borracha é particularmente chocante;

E. Considerando que, ao vender armas a países que estão a conduzir campanhas de guerra 
brutais, ao tomar partido em conflitos estrangeiros, ao apoiar golpes contra líderes 
democraticamente eleitos e sanções esmagadoras, a UE exacerbou a violência em países 
já de si frágeis; que a UE tem a obrigação, nos termos do Direito internacional e da UE, 
de ajudar os que procuram asilo na UE; que, além disso, não deve semear o caos ou para 
ele contribuir em países terceiros;

F. Considerando que as devoluções sumárias de migrantes violam o Direito internacional e 
da UE e impedem os migrantes de beneficiarem das garantias legais firmemente 
consagradas nessa legislação; que a Comissária para os Direitos Humanos do Conselho 
da Europa manifestou a sua profunda preocupação com os relatos coerentes de ações de 
devolução sumária violentas por parte das forças policiais croatas25; que a Comissária 
para os Direitos Humanos do Conselho da Europa está igualmente apreensiva com a 
prática de devoluções sumárias nos enclaves de Ceuta e Melilla no contexto dos 
processos do TEDH N.D. v Espanha e N.T. v Espanha26;

Direitos económicos e sociais

1. Reconhece que a UE desempenha um papel importante na prevenção da pobreza e da 
exclusão social nos Estados-Membros e insta a Comissão e o Conselho a tomarem 
decisões macroeconómicas baseadas nos direitos fundamentais consagrados na Carta;

2. Salienta que as consequências das medidas de austeridade tiveram um profundo impacto 
no tecido social da UE em muitos Estados-Membros, situação que ainda hoje persiste, 
agravando ainda mais as desigualdades existentes e violando os direitos fundamentais, e 
afeta de forma particularmente cruel as mulheres, os migrantes, os ciganos, as 
comunidades nómadas e outros grupos desfavorecidos;

3. Sublinha que a habitação não é uma mercadoria, mas sim uma necessidade, sem a qual 
os cidadãos não podem participar plenamente na sociedade e ter acesso aos direitos 
fundamentais; insta a Comissão e os Estados-Membros a terem em conta as 

23 Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de novembro de 2018, sobre o Estado de Direito na Roménia (Textos 
aprovados, P8_TA(2018)0446).
24 Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Shrinking space for freedom of peaceful assembly, 
Conselho da Europa, Estrasburgo, 2019. Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, 
Memorandum on maintaining public order and freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement 
in France, Conselho da Europa, Estrasburgo, 2019. Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, 
Memorandum on maintaining public order and freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement 
in France, Conselho da Europa, Estrasburgo, 2019. 
25 Carta de 20 de setembro de 2018 da Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa ao Primeiro-
Ministro da Croácia; Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the 
country, Conselho da Europa, Estrasburgo, 2019
26 Intervenção na qualidade de terceiro da Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, N.D. v 
Espanha e N.T. v Espanha , CommDH(2018)11.
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recomendações feitas pela Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da 
Europa na sua observação de 23 de janeiro de 2020 intitulada «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (O direito a habitação a preços acessíveis: o dever 
europeu negligenciado), nomeadamente a recomendação de acordo com a qual todos os 
Estados-Membros devem aceitar de imediato a vinculação ao artigo 31.º da Carta Social 
Europeia Revista sobre o direito à habitação e aumentar o investimento em habitação 
social e a preços acessíveis, para erradicar o ónus dos elevados custos da habitação, em 
especial entre os grupos desfavorecidos e vulneráveis;

4. Destaca o artigo 37.º da Carta, que afirma que as medidas destinadas a proteger o 
ambiente devem ser integradas nas políticas da União, entende que este princípio deve 
nortear todas as políticas macroeconómicas e prevalecer sobre qualquer outra 
consideração de ordem económica, para fazer face à ameaça mais importante que a 
humanidade enfrenta e assegurar a todos o direito a um futuro;

Direito à igualdade de tratamento

5. Reitera que as mulheres e as raparigas devem ter o controlo do seu corpo e da sua 
sexualidade; solicita a todos os Estados-Membros que garantam uma educação sexual 
integrada, um acesso fácil das mulheres ao planeamento familiar e a todos os serviços 
de saúde reprodutiva e sexual, nomeadamente a métodos contracetivos modernos e ao 
aborto legal e seguro;

6. Afirma categoricamente que negar serviços ligados aos direitos e à saúde sexual e 
reprodutiva constitui uma forma de violência contra as mulheres e as raparigas e 
salienta que o TEDH considerou, em diversas ocasiões, que as leis restritivas que 
entravam o aborto legal violam os direitos humanos das mulheres; reitera que a recusa 
de profissionais de saúde de prestar todo tipo de serviços de saúde reprodutiva e sexual 
por motivos pessoais não deve violar o direito de acesso das mulheres e das raparigas a 
cuidados de saúde reprodutiva;

7. Condena veementemente a segregação étnica das mulheres ciganas nas maternidades; 
insta os Estados-Membros a proibirem de imediato todas as formas de segregação étnica 
nos estabelecimentos de saúde, inclusive a prestação de cuidados de saúde materna; 
exorta os Estados-Membros a assegurarem soluções eficazes e em tempo útil para todos 
os sobreviventes de esterilização forçada e coerciva, designadamente a criação de 
dispositivos de indemnização eficazes;

8. Condena o discurso e os crimes de ódio motivados por racismo, xenofobia, intolerância 
religiosa ou preconceitos contra a deficiência, pela orientação sexual, pela identidade de 
género, por características sexuais ou pelo estatuto de minoria;

Liberdades

9. Condena as tentativas dos governos de silenciar os meios de comunicação social que os 
criticam e de eliminar a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social, 
nomeadamente recorrendo a subterfúgios que não desencadeiam, normalmente, um 
alerta na Plataforma do Conselho da Europa para a Proteção do Jornalismo e Segurança 
dos Jornalistas, nomeadamente quando membros do governo e seus correligionários 
compram empresas comerciais de comunicação social e em casos de apropriação dos 
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serviços públicos de comunicação social para servir interesses partidários;

10. Condena as intervenções violentas e desproporcionadas das forças da ordem de vários 
Estados-Membros contra manifestações pacíficas; incentiva as autoridades nacionais 
competentes a assegurarem uma investigação transparente, imparcial, independente e 
eficaz sempre que haja suspeitas ou alegações de utilização desproporcionada da força; 
recorda que as forças policiais são totalmente responsáveis pelo cumprimento dos seus 
deveres e pela sua conformidade com os quadros jurídicos e operacionais pertinentes;

11. Está profundamente preocupado com o espaço cada vez restrito da sociedade civil 
independente em alguns Estados-Membros; recorda a importância de assegurar um 
financiamento adequado para apoiar as atividades da sociedade civil;

Direitos fundamentais dos migrantes, requerentes de asilo e refugiados

12. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que apliquem a Recomendação da 
Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, de Junho de 2019, 
intitulada «Lives saved – Rights protected – Bridging the protection gap for refugees 
and migrants in the Mediterranean» (Vidas salvas – Direitos protegidos – Colmatar o 
fosso na proteção de refugiados e migrantes no Mediterrâneo)27;  

13. Manifesta a sua profunda preocupação com os relatos concordantes de devoluções 
sumárias violentas levadas a cabo por forças policiais em vários Estados-Membros; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a investigarem o assunto e a tomarem medidas 
eficazes para por cobro a essas políticas e práticas, nomeadamente através do 
congelamento de fundos para a vigilância das fronteiras e da garantia de um 
acompanhamento independente das atividades de controlo das fronteiras por parte dos 
provedores de justiça e das ONG nacionais;

Estado de Direito e luta contra a corrupção

14. Exorta as instituições da UE e os Estados-Membros a combaterem de forma 
determinada a corrupção sistémica e a conceberem instrumentos eficazes para prevenir, 
combater e reprimir a corrupção e combater a fraude, bem como a controlarem 
regularmente a utilização dos fundos públicos; exorta a Comissão a retomar de imediato 
a sua atividade de monitorização e de apresentação anual de um relatório sobre a luta 
contra a corrupção relativo a todos os Estados-Membros e às instituições da UE; insta 
os Estados-Membros a cumprirem as recomendações do GRECO28 ;

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos parlamentos nacionais.

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Grupo de Estados contra a Corrupção 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No décimo aniversário da aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
cumpre avaliar a situação atual, para determinar a melhor forma de avançar. A Carta é uma 
das maiores realizações da União e consagra importantes direitos fundamentais que são 
absolutamente determinantes para a criação de uma Europa que permita a todos os cidadãos 
desenvolverem o seu potencial e viverem com dignidade. No entanto, temos de reconhecer 
que estes objetivos ainda estão longe de serem concretizados. Existem problemas graves 
enraizados em muitos Estados-Membros e na própria União, desde uma grave falta de 
integração da Carta nas prioridades económicas e políticas da União, a uma falta significativa 
de sensibilização para este assunto entre os legisladores e a sociedade civil, mormente os que 
mais beneficiariam das suas disposições.

Mais preocupante ainda do que a mera falta de sensibilização é a violação sistemática dos 
direitos em toda a União, com o recrudescimento das ideias racistas e xenófobas, 
paralelamente à generalização da islamofobia e da violência contra os refugiados, os 
requerentes de asilo e os migrantes. Além disso, em alguns Estados-Membros, registaram-se 
ataques concertados à liberdade de imprensa e à liberdade de reunião, ao mesmo tempo que se 
verificaram graves escândalos de corrupção e ameaças ao Estado de Direito ao mais alto nível 
da sociedade. Enquanto isso, assistimos a desenvolvimentos contraditórios em toda a União, 
com os direitos das mulheres e das raparigas, bem como da comunidade LGBTI, a registarem 
um avanço considerável em alguns países, com apoio entusiástico aos direitos de interrupção 
voluntária da gravidez e ao casamento de pessoas do mesmo sexo, enquanto noutros países 
esses direitos estão a ser coartados ou reprimidos.

Neste contexto, numa altura em que a União se confronta em simultâneo com tantos e graves 
problemas, utilizar o presente relatório para reformular uma lista de todos os problemas de 
direitos humanos na UE de pouco vale, seja para contribuir para uma maior 
consciencialização, seja para envidar esforços para tornar os direitos nestes domínios uma 
realidade tangível. Quando se dá prioridade a tudo, não se dá prioridade a nada. A intenção da 
relatora foi elaborar um relatório mais conciso e concentrado, para dar mais força à mensagem 
política. Por conseguinte, algumas preocupações em matéria de direitos humanos não foram 
abordadas no presente relatório. Não quer isto dizer que não sejam suficientemente 
importantes, mas apenas que irão ser examinadas em profundidade por outros relatórios da 
Comissão LIBE ao longo de 2020. Assim, a relatora teve a possibilidade de ser mais seletiva e 
concentrar-se em preocupações fundamentais, chamando a atenção para o modo como estão a 
ser ignoradas ou, até, ameaçadas.

O relatório inclui várias referências à Carta dos Direitos Fundamentais. Ao insistir nesta 
legislação, pretende-se exortar os cidadãos a tomarem conhecimento dos seus direitos 
consagrados na Carta e incentivar a integração da Carta nos debates sobre os direitos 
fundamentais e os direitos humanos. Um maior recurso à Carta pelos cidadãos no contexto de 
litígios estratégicos resultará na integração das ideias e direitos legais da Carta, conferindo, 
assim, maior legitimidade a este documento. Ora, se os cidadãos ou os grupos da sociedade 
civil intentarem ações judiciais contra alegadas violações dos direitos humanos dos Estados-
Membros, será possível referir esses casos no relatório anual. Deste modo, tais litígios podem 
ser utilizados para sustentar as afirmações feitas no relatório. Espera-se que este aspeto e a 
abordagem global do relatório possam ser adotados como uma estratégia a seguir em futuros 
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relatórios.

A relatora utilizou a primeira parte do relatório para chamar a atenção para as propostas e 
recomendações formuladas pelo Parlamento, pela Comissão e pelo Conselho sobre a situação 
atual dos direitos fundamentais na UE. Na primeira parte do presente relatório, a relatora 
destacou o trabalho do Conselho da Europa, designadamente do GRECO e a jurisprudência 
do TEDH, bem como os processos por infração em curso contra os Estados-Membros da UE. 
Pretendeu-se, assim, assinalar graves violações dos direitos fundamentais ocorridas em 2018 e 
2019 na UE. Ao apontar violações dos direitos humanos em países específicos, a relatora não 
é movida por um qualquer motivo ou uma agenda oculta. Que fique bem claro: as violações 
dos direitos fundamentais têm lugar em todos os Estados-Membros da UE. No entanto, não 
devemos ser hipócritas, pelo que temos de falar abertamente sobre exemplos de violações dos 
direitos humanos onde quer que ocorram na UE. Devemos pedir contas a todos os Estados-
Membros de forma igual e isto sem preconceitos e independentemente da posição que 
ocupam na UE. Tem havido alguma relutância em admoestar países específicos, ou, pelo 
menos, certos países. No entanto, se reivindicamos o respeito pela Carta dos Direitos 
Fundamentais e demais legislação internacional e da UE concebida para proteger os direitos 
humanos, este aspeto não deve constituir um problema: uma violação dos direitos 
fundamentais é uma violação dos direitos fundamentais, seja qual for o Estado responsável.

A segunda parte do presente do relatório centra-se nos direitos económicos e sociais. Estes 
direitos estão intrinsecamente ligados à proteção contra a exclusão social, como a pobreza, a 
falta de habitação, a precariedade laboral, o acesso aos cuidados de saúde e a proteção do 
ambiente. Se os Estados-Membros e a União não adotarem uma estratégia a longo prazo que 
trate estas áreas de forma integrada, é mais do que certo que as tendências negativas 
observadas em toda a UE se agravarão. As recomendações feitas a este respeito instam a UE e 
os Estados-Membros a adotar uma abordagem que dê destaque à dimensão social da União e 
ao seu papel determinante na prevenção da pobreza e da exclusão social. A situação dos 
grupos vulneráveis foi salientada no domínio dos direitos económicos e sociais e ao longo de 
todo o relatório. A verdade é que sempre que os direitos fundamentais são ameaçados, ou 
mesmo violados, estes grupos são os mais afetados. Em teoria, os direitos fundamentais são 
absolutos. Todavia, sem um teto permanente que os proteja, os cidadãos não têm acesso a 
cuidados de saúde ou à educação ou a outros direitos económicos básicos, pelo que a proteção 
dos seus direitos fundamentais não passará de um sonho. Se queremos levar a sério estes 
direitos, então a sua proteção tem de ser parte integrante de todos os processos decisórios da 
União, e em toda a União. O mesmo se aplica às decisões relativas ao ambiente e à sua 
proteção. A este nível, o ambiente não é um conceito abstrato, mas deve ser visto e tratado 
como um problema social. Visto por este prisma, perfilam-se interrogações pertinentes, tais 
como: «quem tem acesso a água potável e a ar não poluído; a uma alimentação nutritiva; à 
eliminação total de resíduos; que áreas são limpas e quais são deixadas ao abandonado?» Não 
há uma fronteira entre «ambiente» e «sociedade». Além disso, as políticas de proteção do 
ambiente devem ser concebidas de modo a incentivar a inclusão social e não a criar encargos 
pesados que o cidadão comum não possa suportar, o que pode empurrar as pessoas para a 
pobreza ou a exclusão.

Em termos do direito à igualdade de tratamento, a relatora concentrou-se nos direitos 
reprodutivos, em geral, e nas mulheres ciganas, em particular. O direito de controlar o seu 
próprio corpo é um dos direitos fundamentais mais básicos e tem de ser respeitado para que as 
mulheres alcancem a igualdade. Embora se tenham registado alguns progressos importantes 
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nas possibilidades de aborto em alguns Estados-Membros, noutros, o acesso está a ser 
limitado. A relatora não pôde deixar de observar que, todos os anos, são feitas neste relatório 
referências à discriminação dos ciganos. Estas referências não têm, claramente, qualquer 
impacto, porquanto a discriminação persiste. Considerámos que uma melhor abordagem seria 
recordar e condenar firmemente a segregação, em 2020, das mulheres ciganas em 
maternidades na UE, não podendo, inclusive, utilizar as mesmas instalações sanitárias ou 
estruturas que as outras mulheres. Na UE, as mulheres ciganas são submetidas à esterilização 
forçada, um dos exemplos mais chocantes da violência contra a autonomia física das 
mulheres. Como é isto possível, se todos os anos expressamos nossa indignação e 
condenamos a discriminação dos ciganos? Se, não obstante, estes Estados-Membros clamam 
o seu respeito pelos direitos fundamentais? Não podemos tolerar isto. As considerações de 
caráter geral não bastam. Temos de chamar a atenção e pôr cobro a esta barbárie.

Do mesmo modo, temos de denunciar os que estão a pôr em causa as liberdades 
fundamentais, como o direito de manifestação e a possibilidade de os cidadãos, organizados 
coletivamente, pedirem contas aos que detêm o poder. Fomos testemunhas da violência 
policial brutal contra os manifestantes em alguns países e fomos testemunhas da prisão de 
deputados, alguns condenados a penas superiores a dez anos por terem permitido a realização 
de um plebiscito democrático. Por que é que Parlamento chama a atenção para as violações do 
Estado de Direito por parte de alguns Estados-Membros, mas fica em silêncio sobre outros?

O Parlamento consagra muito tempo a tratar da difícil situação dos refugiados, dos 
requerentes de asilo e dos migrantes. Este é um dos testes que tem posto à prova o 
compromisso assumido pela União em matéria de direitos fundamentais, mas existem 
enormes falhas no nosso sistema, nomeadamente ao transferirmos a nossa responsabilidade 
para países como a Turquia e a Líbia, sem esquecer as devoluções sumárias violentas e ilegais 
nas fronteiras da União. Estas violações da nossa responsabilidade legal devem ser 
denunciadas. Mas é necessário fazer mais. Precisamos, em primeiro lugar, de associar as 
políticas externa e ambiental dos nossos Estados-Membros às razões que fazem com que haja 
requerentes de asilo, como, por exemplo, as multinacionais europeias que roubam o Sul 
global, o impacto das alterações climáticas nessas zonas do mundo em resultado da 
globalização e, em especial, o papel dos Estados-Membros no apoio aos golpes contra 
governos eleitos e a sanções devastadoras, já para não falar de venda de armas aos que 
conduzem guerras brutais. A menos que consigamos dar resposta a estes problemas e 
defendamos o direito das pessoas em todo o mundo a desfrutar de segurança e prosperidade 
nos seus próprios países, nunca conseguiremos alcançar plenamente os objetivos da Carta.


