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O que (não) aconteceu desde 2003 (data do último relatório geral do PE sobre os direitos 
fundamentais na União Europeia) ...

1. O Parlamento Europeu aprovou em 2003 o seu último relatório geral sobre a protecção dos 
direitos fundamentais na União Europeia.1 As razões por que a Comissão LIBE adiou até 
2007 a apresentação de um novo relatório geral prenderam-se com a existência de quatro 
condições básicas que poderiam ter tornado possível a aprovação de uma "nova geração" de 
relatórios gerais, na sequência dos que vinham sendo aprovados desde 1992. Foram elas:

a) - a transformação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia num documento 
vinculativo. Este era um dos objectivos do Tratado Constitucional mas só agora foi assumido 
pelo Tratado Reformador, que poderá ser ratificado em Janeiro de 2009.

b) - a criação de uma Agência dos Direitos Fundamentais específica (em conformidade com a 
Decisão do Conselho Europeu de 2003) que poderia recolher dados neutros e comparáveis 
sobre a situação dos direitos fundamentais nos diferentes Estados-Membros. Levou três anos 
a aprovar o Regulamento da Agência dos Direitos Fundamentais, a qual foi seriamente 
condicionada nos seus poderes e ambições pelos Estados-Membros. A Agência está agora a 
definir com consideráveis esforços os seus órgãos e estruturas administrativos, mas o 
processo está a demorar tanto tempo que o novo organismo acabará por só ficar plenamente 
operacional quando as Instituições forem obrigadas a rever o seu mandato por força do novo 
tratado2.

c) – a instauração de um processo de avaliação periódica da nova legislação da UE em 
matéria de protecção dos direitos fundamentais. Não obstante uma Comunicação da Comissão 
a anunciar a decisão de actuar neste sentido, não se notaram quaisquer resultados nos últimos 
três anos, nem quaisquer reflexos no exercício de "legislar melhor " e, nos casos em que 
foram feitas referências (como em diversas medidas que invocam a luta contra o terrorismo), 
estas mais pareciam exercícios de retórica do que uma argumentação bem documentada (ver a 
recente proposta da Comissão sobre os registos de identificação dos passageiros europeus).3

d) – a efectivação da coordenação interinstitucional e das reformas internas que se impõem a 
nível das Instituições da UE.
Não deixa de surpreender o facto de as Instituições da UE, após a sua proclamação conjunta 
da Carta dos Direitos Fundamentais em 2000, não terem levado à prática a sua declaração 
adaptando a sua estrutura interna, criando novas unidades administrativas e formando os seus 
                                               
1 Para mais informações sobre os relatórios gerais, consultar a secção III do Anexo IV.
2 Para mais informações sobre a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, consultar a secção IA 
do Anexo V.
3 Além disso, em diversas medidas da UE, o dever público fundamental de garantir a segurança dos cidadãos foi, 
ele próprio, apresentado cada vez mais como um direito fundamental com primazia sobre os outros direitos 
fundamentais. Escusado será dizer que este conceito é desconhecido, quer da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem (CEDH) quer da Carta dos Direitos Fundamentais, que, pelo contrário, invocam as necessidades de 
segurança pública como um limite aos direitos fundamentais, limite esse aplicável em casos excepcionais e 
motivados e apenas quando necessário, numa sociedade democrática.
A referência à democracia é particularmente importante, não apenas para os Estados-membros (muitos dos quais 
viveram períodos de ditadura no último século) mas também para a própria União Europeia, que continua a 
aguardar as reformas que reforçarão a sua responsabilidade democrática, bem como o princípio da primazia do 
Direito (sobretudo nos domínios do segundo e terceiro pilares).
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funcionários em função da nova dimensão da política da UE. Até ao presente, o impacto 
efectivo da Carta nos métodos de trabalho das Instituições europeias afigura-se bastante 
limitado, já que: 

 na Comissão, não existem nem resultados visíveis do trabalho do Grupo de 
Comissários interinstitucional, nem reforma geral do secretariado-geral do ECC, nem 
sequer referência a esta dimensão no chamado exercício de "legislar melhor";

 no Conselho, a dimensão interna da protecção dos direitos fundamentais é 
praticamente inexistente, ainda que entretanto vários Estados-Membros tenham sido 
condenados por decisões judiciais proferidas em Estrasburgo e no Luxemburgo.

Assim, contrariamente às expectativas do Parlamento Europeu, as Instituições da UE
permanecem extremamente relutantes a assumir a proclamação da Carta como o momento a 
partir do qual as políticas europeias deveriam ter sido reorientadas, passando da anterior 
abordagem, orientada para a "administração", para uma nova abordagem orientada para o 
"cidadão". 

e o que aconteceu ...

2. Dito isto, é também por demais evidente que desde 2003 que a protecção dos direitos 
fundamentais no interior da União Europeia se tornou um tema constante entre a sociedade 
civil europeia, levando os nossos cidadãos a invocar as intervenções das Instituições 
europeias e a justificar um número crescente de resoluções do Parlamento Europeu.1

As principais resoluções do Parlamento Europeu durante esse período dizem respeito aos voos 
da CIA, à eventual utilização abusiva de dados pessoais, ao aumento da homofobia em 
diversos Estados-Membros, à discriminação, à luta contra o crime organizado e o terrorismo, 
e à livre circulação das pessoas. É igualmente interessante constatar que, nestas questões, o 
Parlamento Europeu actuou paralela e complementarmente ao Conselho da Europa.2

Nesse sentido, será extremamente importante estabelecer uma cooperação permanente com a 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, com o seu Secretário-Geral (que tem 
competências para actuar nos termos do artigo 52º da CEDH) e com o seu Comissário para os 
Direitos do Homem.
Tal cooperação será tanto mais importante quanto será necessário fazer face ao aumento dos 
movimentos populistas e xenófobos (e mesmo dos partidos políticos) na Europa. Estes 
movimentos atacam frequentemente todo o conceito da protecção dos direitos humanos ao 
associá-los à propaganda de extrema-esquerda e liberal – oposta aos valores tradicionais.

3. A cooperação entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu terá ainda maior 
interesse no quadro do novo Tratado Reformador, que prevê um regime específico para a 
avaliação da aplicação das políticas da UE subjacentes à Carta dos Direitos Fundamentais, 
como as políticas relacionadas com a área da Liberdade, Segurança e Justiça. Ao associar a 
Comissão, os governos nacionais, o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, o novo 
Tratado torna possível uma avaliação e um entendimento recíprocos mais transparentes entre 
os legisladores nacionais e os da UE, nomeadamente quando estes definem os direitos e as 
obrigações dos cidadãos europeus. Um conhecimento mais aprofundado do impacto real, a 
                                               
1 Para mais informações sobre o impacto das resoluções do Parlamento Europeu, consultar a secção C do Anexo 
IV.
2 Para uma descrição pormenorizada das resoluções datadas desse período, consultar a secção B, III 2 e 5 do 
Anexo V.
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nível nacional, das medidas da UE, a par de um diálogo mais estruturado com os parlamentos 
nacionais e a sociedade civil, tornará mais concreto o debate anual do Parlamento Europeu 
sobre os progressos realizados na construção da UE como um espaço de liberdade, segurança 
e justiça.

Sem prejuízo das competências da Comissão, uma Agência dos Direitos Fundamentais 
independente e credível deveria, conjuntamente com órgãos do Conselho da Europa, recolher 
para o PE toda a informação pertinente nestes domínios, por forma a que a nova legislação em 
matéria de direitos fundamentais possa ser elaborada e, depois de adoptada, avaliada.
Dada a natureza extremamente delicada destas políticas e o interesse das mesmas para os 
cidadãos europeus, importa igualmente estabelecer um qualquer tipo de mecanismo de 
resposta rápida entre as Instituições da UE, a utilizar em caso de problemas que poderiam 
demorar anos a resolver através dos procedimentos judiciais normais.

4. No mesmo período de tempo, o poder judicial a nível europeu e nacional sublinhou o papel 
cada vez mais importante da União Europeia em questões como o Mandado de Detenção 
Europeu, o princípio do reconhecimento mútuo, a necessidade de as próprias Instituições 
europeias protegerem os direitos fundamentais. Como ficou claramente demonstrado nos 
seminários organizados em 2005 e 2007 pela Comissão LIBE, que contaram com a 
participação do Tribunal de Justiça Europeu e os tribunais constitucionais nacionais, a 
protecção dos direitos fundamentais tem vindo a tornar-se cada vez mais um dever comum a 
nível local, nacional e europeu. O que é essencial quando se está perante uma protecção a 
vários níveis é evitar conflitos positivos ou negativos e, além disso, não utilizar a legislação 
da União Europeia nem os acordos internacionais para diminuir o nível de protecção destes 
direitos.

5. Nos últimos anos, assistimos também à importância crescente do papel da sociedade civil, 
nomeadamente quando alguns documentos legislativos da UE tiveram influência nos direitos 
fundamentais dos menores, dos refugiados, dos migrantes, etc. (ver o caso das medidas de 
combate à discriminação, da melhoria da liberdade de circulação, do acesso aos documentos 
públicos, da protecção da liberdade de expressão e da protecção dos dados pessoais).

A Comissão LIBE contou com a ajuda das organizações da sociedade civil sobretudo desde 
2005, quando efectuou as suas visitas aos centros de acolhimento de refugiados e migrantes 
(em Lampedusa, Ceuta e Melilha, Paris, Ilhas Canárias, Malta, Grécia, Bélgica e Reino 
Unido).
Além disso, importa ter presente que as políticas em matéria de liberdade, segurança e justiça 
não são comparáveis com as políticas tradicionais da UE, como as relativas ao mercado 
interno, em que, de há várias décadas a esta parte, a sociedade civil e outros grupos de 
interesse têm vindo a consolidar com as Instituições da UE uma interacção que funciona
adequadamente. No caso das políticas relativas à liberdade, segurança e justiça, essa 
interacção permanece inexistente a nível europeu, mormente devido à falta de transparência 
nas actuais relações entre as administrações nacionais e as europeias. Será porventura devido 
a essa ausência de transparência que a intervenção das ONG e da sociedade civil a nível da 
UE continua a ser meramente pontual, e mal orientada, já que os problemas que deveriam ser 
tratados a nível nacional são suscitados a nível europeu, e vice-versa. 
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Perante os resultados satisfatórios que se registaram, é essencial que, na fase de aprovação da 
aplicação de legislação europeia, a sociedade civil possa apresentar as suas propostas de uma 
forma mais estruturada. Os recentes programas financeiros para 2007/2013 deverão contribuir 
para o trabalho em rede nesse sentido, concretamente em termos de assegurar um acesso mais 
transparente aos trabalhos preparatórios das Instituições no plano legislativo.

Escusado será dizer que o principal fórum para um tal diálogo deve, pois, ser o Parlamento 
Europeu, como única Instituição da UE directamente eleita pelos cidadãos (ainda que fosse 
lógico que também as outras Instituições e a Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia recorressem às ONG com o propósito de reduzir o dramático défice democrático que 
persiste entre os cidadãos e as Instituições da UE).

Como ligar as pontas e preparar o prazo de 1 de Janeiro de 2009?

É chegado o momento de reactivar a prática iniciada em 1992, aprovando um novo relatório 
da Comissão LIBE sobre a política interna da UE em matéria de direitos fundamentais, numa 
nova situação que decorre do Tratado Reformador e da necessidade de defender os princípios 
fundamentais da UE (nº 1 do artigo 7º do TUE) e os "valores" evocados no artigo 2º do novo 
Tratado. 

Por todas estas razões, é intenção do relator elaborar um relatório contendo uma síntese das 
mais importantes preocupações quanto à situação dos direitos fundamentais na União 
Europeia, e apresentar algumas recomendações sobre como responder à situação jurídica e 
institucional que advirá do novo Tratado e da entrada em vigor da Carta da UE.
Todavia, perante um desafio de tamanha dimensão, a Comissão LIBE não deixará de tomar 
todo o tempo considerado necessário e de organizar os debates que entender adequados para 
assegurar um relatório final de qualidade.

ESTRUTURA DO RELATÓRIO

Na sequência de discussões prévias entre o relator e os relatores-sombra, o relatório poderia 
ter uma estrutura como a que a seguir se apresenta.

Parte 1
Secção A
Descrição sistemática da evolução em termos de protecção e acompanhamento da situação 
dos direitos humanos na Europa, nos últimos anos, e de eventuais mudanças que se prevêem 
no futuro, tendo em consideração:

 as relações entre a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e as constituições dos Estados-Membros da UE 
(novos acórdãos dos mais altos tribunais dos direitos humanos, a Carta enquanto parte 
do Tratado UE, a UE enquanto parte da CEDH)1

 o papel dos tribunais nacionais na defesa dos direitos fundamentais2,
 o novo quadro institucional a nível da UE, tendo como novo órgão a Agência dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia3.

                                               
1 O Anexo II contém mais informações sobre este tema.
2 Para mais informações sobre este tema, consultar a secção 1 do Anexo VI.
3 Para mais informações sobre este tema, consultar a secção 5 do Anexo III.
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Secção B
As mudanças em termos de protecção dos direitos fundamentais registadas em 12 Estados-
Membros, como resultado da sua adesão à União Europeia. Qual o valor acrescentado que a 
integração na UE propicia neste domínio (descrição de alterações estruturais nos acórdãos 
judiciais, nas políticas governamentais, na sensibilização da opinião pública)?

Parte 2

Focalização na questão da protecção dos direitos fundamentais, em todo o território da UE, do 
ponto de vista da legislação e da acção da União Europeia nos seguintes importantes 
domínios1: 

 direitos civis e políticos e protecção das minorias2;
 direitos das crianças, com destaque para o problema do tráfico de menores;
 liberdade de circulação e protecção dos migrantes (quer se encontrem em situação 

irregular ou regular);
 medidas de combate à discriminação racial e à homofobia;
 liberdade de expressão , protecção de dados e medidas contra o cibercrime;
 medidas europeias de luta contra o terrorismo, sua aplicação a nível nacional e sua 

conformidade com os direitos fundamentais; e
 direitos elementares de defesa, direitos processuais.

O relatório terá por base as resoluções já aprovadas pelo Parlamento3.

CALENDÁRIO DO RELATÓRIO

A sequência de actividades poderia ser a seguinte: 
 Janeiro - Abril de 2008 – projecto de relatório e debates sobre os principais tópicos do 

relatório 
 Maio/Junho – eventual aprovação pela Comissão LIBE 
 Setembro de 2008: aprovação pela Assembleia plenária.

ANEXOS AO DOCUMENTO DE TRABALHO:

 Anexo I - Documento informativo sobre a situação da  jurisprudência recente em 
matéria de direitos fundamentais no domínio da Liberdade, Segurança e Justiça

 Anexo II - Documento informativo sobre as relações entre a CEDH, a Carta da UE e 
as Constituições

 Anexo III - Documento informativo sobre as questões estruturais e metodológicas no 
domínio dos direitos fundamentais e das minorias, na sequência do alargamento a leste

 Anexo IV - Documento informativo sobre as resoluções do PE no capítulo dos direitos 
fundamentais. 

 Anexo V - Documento informativo sobre as actividades da UE em curso nos domínios 
dos direitos dos migrantes, da homofobia, dos direitos dos menores, da protecção de dados, da 
violência doméstica, do racismo e da xenofobia e dos direitos básicos de defesa.

                                               
1 O Anexo V trata um grande número dos temas a seguir discriminados.
2 A secção 2 do Anexo III contém informação sobre os direitos das minorias.
3 O Anexo IV é dedicado à descrição das resoluções do PE em matéria de direitos fundamentais.
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 Anexo VI - Documento informativo sobre o papel dos tribunais nacionais e dos 
defensores dos direitos humanos.
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