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SUGESTÕES

A Comissão das Petições 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. Salienta a importância da aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
nos Estados-Membros, pelos tribunais nacionais e através da sua integração nos 
procedimentos legislativos; lamenta que apenas tenha havido uma tentativa limitada de 
promover a aplicação das suas disposições, embora tal seja uma obrigação prevista no 
artigo 51.º da Carta;

2. Observa, com preocupação, que alguns Estados-Membros não implementaram de forma 
plena ou correta a Decisão-Quadro 2008/913/JAI do Conselho, de 28 de novembro de 
2008, relativa à luta por via do direito penal1 contra certas formas e manifestações de 
racismo e xenofobia, nem as respetivas normas mínimas relativas a infrações de 
apologia, negação ou banalização grosseira públicas de certos crimes;

3. Salienta que um poder judicial independente, a liberdade de expressão e de informação e o 
pluralismo dos meios de comunicação social são componentes cruciais do Estado de direito; 
insta a Comissão a fazer respeitar estes valores fundamentais da UE sempre que sejam 
violados pelos Estados-Membros;

4. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a continuarem a implementar os princípios do 
Pilar dos Direitos Sociais para garantir o respeito dos direitos sociais fundamentais a nível 
nacional e da UE, tais como a integração das pessoas com deficiência, condições de 
trabalho justas e equitativas, as prestações sociais e a assistência social;

5. Salienta que são necessárias salvaguardas adicionais para assegurar a privacidade e a 
proteção de dados, face ao desenvolvimento de novas tecnologias; observa que, para além 
das implicações éticas das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial (IA) e os 
megadados, é necessário ter em conta os direitos fundamentais;

6. Insta o Conselho a concluir com urgência a ratificação pela UE da Convenção do Conselho 
da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência 
Doméstica, com base numa ampla adesão e sem quaisquer limitações; insta igualmente os 
restantes Estados-Membros a ratificarem e a aplicarem a Convenção; manifesta 
preocupação pelo facto de vários Estados-Membros terem aplicado incorretamente, ou 
apenas parcialmente, a Convenção; exorta a Comissão a rever a legislação de execução.

1 JO L 328 de 6.12.2008, p. 55-58.


