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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Parlamento Europeu tem sido um dos mais importantes actores institucionais da UE na 
promoção e protecção dos direitos humanos e fundamentais dentro e fora da União Europeia. 
A Agência, que fazia falta há muito, foi finalmente criada em Fevereiro de 2007. Porém, a 
Agência não pode funcionar de forma eficaz por dois motivos: o quadro plurianual ainda não 
foi aprovado e o lugar de director ainda não foi preenchido. Devem ser tomadas medidas 
imediatamente para designar um director e o PE deve participar nesse processo. A Comissão 
dos Assuntos Externos exorta a Comissão a tomar as medidas adequadas para corrigir esta 
situação.

Tal como estipulado no Regulamento do Conselho aprovado em 15 de Fevereiro de 2007 
(Regulamento (CE) nº 167/2008), o papel principal da Agência consiste em dar assistência às 
instituições da UE e aos Estados-Membros – quando actuarem no âmbito da legislação 
comunitária – para que cumpram o seu dever de respeito dos direitos fundamentais nas suas 
políticas, nos termos da legislação comunitária e da UE. Estes direitos fundamentais estão 
consagrados, em especial, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tendo em 
mente o seu estatuto e as explicações que a acompanham. Nos termos do artigo 5º do 
Regulamento, os domínios temáticos da actividade da Agência devem ser determinados pelo 
Conselho através de um quadro plurianual.

São estes os objectivos principais do relator:

Ele remete para a resolução sobre a promoção e protecção dos direitos fundamentais e dos 
direitos humanos: o papel das instituições nacionais e europeias - incluindo a Agência dos 
Direitos Fundamentais - e, em particular, as suas propostas sobre a disseminação dos 
princípios da protecção dos direitos humanos fora da UE;

Apoia as medidas tomadas com vista a evitar a duplicação de tarefas e assegurar uma 
coordenação de actividades adequada com organizações internacionais activas neste domínio 
(por exemplo, a OSCE, a ONU e, em particular, o Conselho da Europa);

Considera que o diálogo em matéria de direitos humanos se reveste de importância 
significativa para as relações da UE com países terceiros; congratula-se pelo facto de a 
Agência estar aberta à participação dos países candidatos: reitera que a área de estabilidade, 
segurança e prosperidade não pode ser criada sem diálogo com os países vizinhos em 
questões de direitos humanos e democracia e que, neste domínio, as diferentes instituições 
devem cooperar de forma mais eficaz;

Considera que a Agência deve assistir o Alto Representante da UE para a Política Externa e 
de Segurança quando o Tratado Reformador entrar em vigor e este lugar for criado, em 
particular, quando estiver em causa a cooperação com países terceiros nos domínios do 
diálogo em matéria de direitos humanos, imigração, crime organizado ou tráfico de seres 
humanos.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 7-A (novo)

(7-A) A Agência deve informar 
regularmente o Parlamento Europeu. 

Alteração 2
Artigo 2, alínea f)

f) asilo; f) asilo, incluindo a questão do regresso 
forçado;

Alteração 3
Artigo 2, alínea j-A) (novo)

j-A) implicações das medidas antiterroristas
para os direitos fundamentais no território 
da União Europeia. 

Alteração 4
Artigo 2, alínea j-B) (novo)

j-B) a questão dos direitos humanos nas 
políticas comercial e de desenvolvimento da 
UE e nas suas relações com países 
terceiros. 

Alteração 5
Artigo 3, n.º 2-A (novo)

2-A. A Agência cooperará activamente com 
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os países candidatos no domínio dos 
direitos fundamentais, a fim de facilitar a 
sua adopção da legislação comunitária.

Alteração 6
Artigo 3, n.º 3

3. A Agência deve abordar as questões 
relativas à discriminação com base no sexo 
apenas como parte do trabalho a realizar e
apenas na medida do necessário, no domínio 
das questões gerais de discriminação 
referidas na alínea b) do artigo 2º, tendo em 
conta que os objectivos gerais do Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género, criado 
pelo Regulamento (CE) nº 1922/2006, 
consistem em contribuir para a igualdade 
entre homens e mulheres e reforçá-la, 
incluindo a integração desta questão em 
todas as políticas comunitárias e nas 
políticas nacionais a que estas derem 
origem, e para a luta contra a discriminação 
com base no sexo, e ainda promover a 
sensibilização dos cidadãos da UE para a 
igualdade entre os sexos, prestando 
assistência técnica às instituições 
comunitárias, em especial à Comissão, e às 
autoridades dos Estados-Membros.

3. A Agência deve abordar as questões 
relativas à discriminação com base no sexo 
apenas na medida do necessário para o
trabalho a realizar, no domínio das questões 
gerais de discriminação referidas na alínea 
b) do artigo 2ºe no que respeita à 
necessidade de integrar a questão da 
igualdade de género na abordagem global 
da UE em matéria de direitos 
fundamentais, tendo em conta que os 
objectivos gerais do Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género, criado pelo 
Regulamento (CE) nº 1922/2006, consistem 
em contribuir para a igualdade entre homens 
e mulheres e reforçá-la, incluindo a 
integração desta questão em todas as 
políticas comunitárias e nas políticas 
nacionais a que estas derem origem, e para a 
luta contra a discriminação com base no 
sexo, e ainda promover a sensibilização dos 
cidadãos da UE para a igualdade entre os 
sexos, prestando assistência técnica às 
instituições comunitárias, em especial à 
Comissão, e às autoridades dos 
Estados-Membros.
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