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PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho que aplica o Regulamento (CE) n.º 168/2007 no 
que respeita à adopção de um quadro plurianual para a Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia relativo a 2007–2012
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2007)0515),

– Tendo em conta o artigo 5.º, n.º 1, do Regulamento do Conselho (CE) N.º 168/2007, nos 
termos do qual foi consultado pelo Conselho,

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1
Considerando 5

(5) O quadro plurianual deve incluir 
disposições destinadas a garantir a 
complementaridade com o mandato de 
outros órgãos, organismos e agências da 
Comunidade e da União, bem como com o 
Conselho da Europa e outras organizações 
internacionais que intervenham no domínio 

(5) O quadro plurianual deve incluir 
disposições destinadas a garantir a 
complementaridade com o mandato de 
outros órgãos, organismos e agências da 
Comunidade e da União, bem como com o 
Conselho da Europa e outras organizações 
internacionais que intervenham no domínio 
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dos direitos fundamentais. Os organismos e 
agências comunitários mais importantes no 
que se refere a este quadro plurianual são o 
Instituto Europeu para a Igualdade de
Género, instituído pelo Regulamento (CE) 
n.º 1922/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, e a 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados, criada pelo Regulamento n.º 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados, cujos objectivos devem, por 
conseguinte, ser tidos em conta.

dos direitos fundamentais. Os organismos e 
agências comunitários mais importantes no 
que se refere a este quadro plurianual são o 
Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género, instituído pelo Regulamento (CE) 
n.º 1922/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, a 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados, criada pelo Regulamento n.º 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados, e o Provedor de Justiça Europeu, 
cujos objectivos devem, por conseguinte, 
ser tidos em conta.

Justificação

O Provedor de Justiça Europeu recebe queixas de cidadãos que tratam, em muitos casos, de 
violações de direitos e de liberdades fundamentais. O Provedor de Justiça Europeu deveria 
constar, por conseguinte, da lista de outros organismos da Comunidade e da União 
relativamente aos quais o mandato da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia é complementar.

Alteração2
Considerando 6-A (novo)

(6-A) Sem prejuízo dos artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CE) N.º 168/2007, a 
agência deverá ter o direito de emitir 
pareceres destinados às instituições da 
União, bem como aos seus 
Estados-Membros, quando estes 
aplicarem o Direito comunitário, quer por 
iniciativa própria, quer a pedido do 
Parlamento Europeu, do Conselho ou da 
Comissão, sem interferir nos 
procedimentos legislativos e jurisdicionais 
estabelecidos pelo Tratado. Todavia, as 
instituições deverão poder solicitar 
pareceres sobre as suas propostas 
legislativas ou posições no âmbito de 
procedimentos legislativos, legislativos no 
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que respeita à sua compatibilidade com os 
direitos fundamentais.

Justificação

É importante repetir o disposto no considerando 13 do Regulamento (CE) n.° 168/2007, que 
indica claramente que as instituições e a própria agência podem ser flexíveis e actuar, em 
certos casos, para além  das áreas temáticas referidas no artigo 2.°.

Alteração 3
Considerando 7-A (novo)

(7-A) A agência deverá tomar medidas 
destinadas a sensibilizar o grande público 
para os direitos fundamentais e para as 
possibilidades e diferentes mecanismos do 
exercício geral destes direitos, sem, 
todavia, se ocupar directamente de 
queixas individuais.

Justificação

É importante repetir o disposto no considerando 15 do Regulamento (CE) n.° 168/2007, que 
afirma que a agência deve ser proactiva no seu trabalho.

Alteração 4
Considerando 7-B (novo)

(7-B) Todos os seres humanos nascem 
iguais, pelo que os direitos do Homem são 
indivisíveis e invioláveis.

Justificação

É essencial ter em conta o mais elementar dos valores universais e europeus quando 
consideramos a defesa e a promoção dos direitos fundamentais.

Alteração 5
Considerando 7-C (novo)

(7-C) Há que assegurar o cumprimento 
pelas instituições da UE e por todos os 
Estados-Membros de todas as convenções 
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internacionais relativas aos direitos 
humanos comuns aos Estados-Membros.

Justificação

É importante reiterar os compromissos existentes assumidos pelos Estados-Membros e pelas 
instituições da UE no domínio dos direitos do Homem.

Alteração 6
Artigo 1, n.º 1-A (novo)

1-A. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa ou por iniciativa do Conselho, 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
de Administração da Agência, um ano 
após a adopção do quadro plurianual, 
apresentar uma proposta para rever o 
quadro, em conformidade com o 
procedimento previsto no n.° 1 do artigo 
5.° do Regulamento (CE) n.° 168/2007.

Justificação

A ideia de um quadro quinquenal dá estabilidade ao trabalho da agência, mas deveria haver 
uma possibilidade de actualizar ou de rever este quadro durante este período de cinco anos, 
visto que podem surgir novos desafios à protecção dos direitos do Homem.

Alteração 7
Artigo 1, n.º 2-A (novo)

2-A. A agência pode empreender tarefas
em áreas temáticas que não se encontrem 
abrangidas pelo n.º 2 em circunstâncias 
excepcionais ou que a tal obriguem. Em 
tais circunstâncias, a notificação das 
tarefas empreendidas é enviada à 
Comissão, ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu.

Alteração 8
Artigo 1, n.º 2-B (novo)

2-A. A Comissão, o Conselho e o 
Parlamento Europeu podem solicitar 
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acções ou levantar preocupações 
específicas para que a agência investigue.

Alteração 9
Artigo 1-A (novo)

Artigo 1-A
Funções

1. A fim de garantir a realização do 
objectivo estabelecido no artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 168/2007 e no 
âmbito das suas competências definidas 
no artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
168/2007, a agência:

(a) Recolhe, regista, analisa e divulga 
informações e dados pertinentes, 
objectivos, fiáveis e comparáveis, 
incluindo os resultados de trabalhos de 
investigação e de acompanhamento, que 
lhe tenham sido comunicados pelos 
Estados-Membros, pelas instituições da 
União, bem como por órgãos, organismos 
e agências das Comunidades e da União, 
por centros de investigação, órgãos 
nacionais, organizações 
não-governamentais, países terceiros e 
organizações internacionais e, em 
particular, pelos organismos competentes 
do Conselho da Europa;
(b) Estabelece métodos e regras para 
melhorar a comparabilidade, a 
objectividade e a fiabilidade dos dados a 
nível europeu, em cooperação com a 
Comissão e os Estados-Membros;
(c) Realiza e promove trabalhos de
investigação científica e inquéritos,
bem como estudos preparatórios e de 
viabilidade, ou colabora nestas 
actividades, incluindo, a pedido do 
Parlamento Europeu, do Conselho ou da 
Comissão, desde que tal se revele 
adequado e seja compatível com as suas 
prioridades e com o seu programa de 
trabalho anual;
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(d) Formula e publica conclusões e emite 
pareceres sobre tópicos temáticos 
específicos, quer por iniciativa própria, 
quer a pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão, para serem 
transmitidos às instituições da União, 
assim como aos seus Estados-Membros 
quando aplicarem o direito comunitário; 
(e) Publica um relatório anual sobre 
questões relacionadas com os direitos 
fundamentais incluídas nas áreas de 
actividade da agência, indicando 
igualmente exemplos de boas práticas;
(f)Publica relatórios temáticos com base 
nas suas análises, trabalhos de 
investigação e inquéritos;
(g) Publica um relatório anual de 
actividades; e
(h) Concebe uma estratégia de 
comunicação e promove o diálogo com a 
sociedade civil, a fim de sensibilizar o 
grande público para os direitos 
fundamentais e de divulgar informação 
activamente sobre o trabalho que 
desenvolve.
2. As conclusões, os pareceres e os 
relatórios referidos no n.º 1 podem incidir 
sobre as propostas apresentadas pela 
Comissão ao abrigo do artigo 250.º do 
Tratado, ou sobre as posições assumidas 
pelas instituições no âmbito dos 
procedimentos legislativos unicamente 
quando um pedido da respectiva 
instituição tiver sido apresentado nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º 
do Tratado. Não abordarão a questão da 
legalidade dos actos, na acepção do artigo 
230.º do Tratado, nem as questões 
relativas a um eventual incumprimento, 
por parte de um Estado-Membro, de 
qualquer das obrigações que lhe 
incumbem por força do Tratado, na 
acepção do artigo 226.º do Tratado.
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Justificação

Ao desenvolver o quadro plurianual cumpre repetir claramente o artigo 4.° do Regulamento 
(CE) n.° 168/200, que indica claramente as tarefas da Agência dos Direitos Fundamentais.

Alteração 10
Artigo 1-B (novo)

Artigo 1-B
Domínios de actividade

A agência desempenha as suas funções 
no âmbito dos domínios temáticos 
definidos no quadro plurianual. Esta 
disposição aplica-se sem prejuízo das 
respostas da agência aos pedidos relativos 
a questões não abrangidas por esses 
domínios temáticos formulados pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho ou 
pela Comissão, nos termos do disposto nas 
alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 4.º, desde 
que os seus recursos humanos e 
financeiros o permitam.

Justificação

O presente texto, adoptado originalmente no Regulamento (CE) n.° 168/2007 recorda a 
capacidade da agência de tomar medidas fora do quadro plurianual em certos casos 
específicos. 

Alteração 11
Artigo 2

Os domínios temáticos são os seguintes: Os domínios temáticos, sem prejuízo do n.º 
2-A do artigo 1.º e 2-B do artigo 1-B, são 
os seguintes:

Justificação

Esta alteração decorre das alterações precedentes.

Alteração 12
Artigo 2, alínea b)

b) discriminação com base no sexo, na - Discriminação com base no sexo, na 
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origem racial ou étnica, na religião ou 
crença, na deficiência ou na orientação 
sexual ou de pessoas pertencentes a 
minorias;

origem racial ou étnica, na religião ou 
crença, na deficiência ou na orientação 
sexual ou de pessoas pertencentes a 
minorias e qualquer combinação destes 
motivos (discriminação múltipla);

Justificação

É importante que a agência analise e aprofunde o conceito de discriminação múltipla. As 
pessoas não devem facilmente ser acantonadas em diferentes grupos da sociedade. 
Frequentemente, as pessoas consideram-se discriminadas e desconhecem com exactidão o 
motivo ou os motivos precisos.

Alteração 13
Artigo 3, n.º 1

1. Na aplicação do presente quadro 
plurianual, a Agência deve garantir a 
coordenação adequada com órgãos, 
organismos e agências comunitárias 
competentes, Estados-Membros, 
organizações internacionais e sociedade 
civil, nos termos dos artigos 7.º, 8.º e 10.º 
do Regulamento (CE) n.º 168/2007.

1. Na aplicação do presente quadro 
plurianual, a Agência deve garantir a 
cooperação e a coordenação adequada com 
órgãos, organismos e agências 
comunitárias competentes, 
Estados-Membros, organizações 
internacionais e sociedade civil, nos termos 
dos artigos 7.º, 8.º e 10.º do Regulamento 
(CE) n.º 168/2007.

Justificação

A cooperação proporciona um valor adicional às actividades comuns entre os organismos 
que operam no domínio dos direitos humanos, o que não acontece com a mera coordenação.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator e o Parlamento Europeu regozijam-se com a criação da Agência dos Direitos 
Fundamentais (ADF) no início deste ano. A transformação do Observatório Europeu do 
Racismo e da Xenofobia numa agência de pleno direito facultará às instituições da UE as 
ferramentas essenciais para auxiliar os legisladores e a Comissão Europeia na defesa e numa 
maior promoção dos direitos fundamentais na UE.

Embora relator reconheça, e louve, a excelente colaboração interinstitucional que conduziu à 
adopção do Regulamento (CE) n.º 168/2007, que cria a Agência dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia, manifesta, não obstante, a sua decepção, dado que as outras instituições 
não se mostram muito abertas à cooperação quando está em causa a elaboração do quadro 
plurianual (QP) da agência. É irónico que a Comissão e a Presidência do Conselho tenham 
instado o Parlamento Europeu a apresentar a sua posição até finais de 2007 (um calendário 
extremamente apertado, tendo em conta os atrasos registados na entrega e na apresentação da 
proposta), quando nem a Comissão nem o Conselho vêem na celebração de um acordo sobre 
este assunto e na nomeação de um director uma prioridade de importância vital.

Visto que as negociações sobre o Regulamento (CE) n.º168/2007 se arrastaram, a agência só 
foi oficialmente instituída em 1 de Março de 2007 (esperava-se que tivesse entrado em 
funcionamento até 1 de Janeiro de 2007). Apesar da sua criação oficial, a agência está em 
suspenso, dado que ainda carece dos elementos básicos que lhe permitiriam tornar-se 
inteiramente operacional (isto é, um director e um quadro plurianual). 

O relator reconhece a importância da rápida adopção de um quadro plurianual para a agência, 
assim como da nomeação de um director, a fim de permitir à agência tornar-se, enfim, 
totalmente operacional e começar a servir as instituições da UE e os seus cidadãos. Para 
atingir este objectivo, o relatório em apreço procura, intencionalmente, alterar o quadro 
plurianual num número mínimo de domínios. Espera-se que este sinal de boa fé do relator 
facilite um acordo rápido entre as instituições da UE sobre o quadro plurianual. Posto isto, o 
relator gostaria de instar a Comissão e o Conselho a tudo fazerem para acelerar o processo de 
selecção de candidatos para o cargo do director, assim como para apressar o seu trabalho no 
que toca ao quadro plurianual. Este aspecto é, na opinião do relator, essencial se pretendemos 
assegurar que a agência inicie as suas actividades o mais depressa possível (algo que tanto o 
relator como o PE pretendem). 

O relator, como é evidente, deseja que as demais instituições associem o Parlamento Europeu 
neste processo, o que dará uma maior legitimidade às negociações sobre o QP e a ADF 
enquanto organismo, logo que se chegue a acordo sobre o seu programa.

A Comissão e a Presidência do Conselho são as entidades que devem demonstrar o seu 
empenhamento nos direitos fundamentais, tomando a iniciativa e assumindo a liderança neste 
processo. Embora o Parlamento Europeu esteja apenas a ser consultado sobre o dossiê, o 
relator gostaria de reiterar a indivisibilidade e a inviolabilidade de todos os direitos 
fundamentais como o mais importante e elementar dos valores na UE, cuja defesa o 
Parlamento Europeu leva muito a sério. O Parlamento Europeu continuará a acompanhar o 
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papel das outras instituições no desenvolvimento da ADF, do seu QP e do trabalho 
empreendido no domínio da defesa e da promoção dos direitos fundamentais. Os nossos 
cidadãos não tolerarão um enfraquecimento ou uma diminuição dos nossos valores 
fundamentais por considerações de ordem política, económica ou social a curto prazo. 

Alterações do relator 

Tal como já mencionado, o relator decidiu, propositadamente, limitar o número de alterações, 
a fim de facilitar um acordo rápido sobre o dossiê com as outras instituições. Assim, as 
alterações que apresenta no seu relatório são de importância capital para o Parlamento 
Europeu.

Nas alterações ao presente relatório, o relator reproduziu determinadas partes do Regulamento 
(CE) n.º 168/2007 que considera fundamentais, pois entende que é importante expressar 
claramente, uma vez mais, no relatório em apreço alguns elementos básicos do mandato da 
ADF, bem como do trabalho que esta agência irá levará a cabo. 

Daí que o novo considerando 6-A reproduza o considerando 13 do Regulamento (CE) n.º 
168/2007 e que o considerando 7-A reproduza o considerando 15 deste mesmo regulamento.
Ao voltar a referir estes pontos no presente relatório, o relator procura recordar às instituições 
e à própria agência a flexibilidade e as opções que se abrem à ADF para além dos domínios 
temáticos previstos no artigo 2.°. Esta flexibilidade é essencial para permitir à ADF uma 
atitude proactiva e reactiva face a desenvolvimentos negativos súbitos ou à degradação das 
situações em matéria de direitos humanos em certos sectores ou zonas geográficas.

As poucas alterações do relator aos artigos são apresentadas no mesmo espírito que as 
alterações aos considerandos, a saber, recordar os aspectos essenciais do regulamento que 
estabelece a ADF. Neste sentido, o artigo 1.º-A (novo) é uma réplica do artigo 4.° do 
Regulamento (CE) n.º168/2007. O relator considera indispensável,  num relatório que se 
debruça sobre o QP e o programa da ADF, recordar as tarefas essenciais da agência.

Do mesmo modo, o artigo 1.º-B (novo) é retirado do n.º 3 do artigo 5.° do Regulamento (CE) 
n.º168/2007. Mais uma vez, trata-se de recordar  a todos que a ADF, a pedido das instituições 
da UE, pode empreender outras tarefas para além das mencionadas nos domínios temáticos
(artigo 2.º).  

As outras alterações propostas ao artigo 1.° aprofundam este tema. O relator procurou 
contrabalançar a natureza rígida do programa temático, permitindo uma abordagem mais 
flexível em certas circunstâncias. A flexibilidade é determinante para permitir à ADF o pleno 
exercício do seu mandato.

No que se refere ao artigo 2.° (domínios temáticos), o relator tem consciência de que não pode 
fazer exigências irrealistas à ADF ou às instituições. Por este motivo, e apesar dos muitos 
apelos no sentido de alargar o âmbito de aplicação do artigo 2.° mediante o acréscimo de 
novos domínios de competência, o relator optou por fazer um aditamento menor, se bem que 
importante, a esta lista. Na alínea b), o relator acrescentou o conceito de “discriminação 
múltipla". Visto que, infelizmente, se tem registado um aumento da discriminação na UE, é 
importante que a ADF analise e aprofunde o conceito de discriminação múltipla. As pessoas 
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não devem ser facilmente acantonadas em diferentes grupos da sociedade (e nem sequer o 
devem ser, tendo em conta a natureza indivisível dos direitos fundamentais para todos os 
cidadãos). Frequentemente, contudo, as pessoas consideram-se discriminadas e desconhecem 
com exactidão o motivo ou os motivos precisos. De facto, pode ser por uma razão ou pela 
combinação de diversas razões: por exemplo, uma mulher judia pode ser discriminada por ser 
mulher, devido à sua religião, ou por ambas as razões. Um curdo homossexual, por seu turno, 
pode ser objecto de discriminação com base na sua origem étnica ou na sua orientação sexual, 
ou por ambas as razões. O QP deveria igualmente abranger este tipo de discriminação 
múltipla, a fim de avaliar a extensão do problema e tentar descobrir formas de combater esta 
discriminação complexa.

Cabe aqui também mencionar que o relator e a comissão LIBE realizaram, em 18 de Outubro 
de 2007, uma audição com as ONG activas no domínio dos direitos fundamentais. Foi desejo 
do relator perscrutar as ideias e opiniões da sociedade civil antes da elaboração do seu 
projecto de relatório. O relator faz notar que a reunião apresentou uma gama diversificada e 
exaustiva de pontos de vista. Também se fizeram ouvir muitas vozes críticas no que se refere 
ao âmbito dos domínios temáticos (artigo 2.º) e à falta geral de ambição e coerência 
(inexistência de uma visão global ou abrangente) a nível comunitário no atinente a uma 
política coordenada e adaptada aos objectivos em matéria de direitos fundamentais.

O relator e as ONG presentes referiram-se à incoerência e à natureza ilógica de impor regras 
rigorosas em matéria de direitos fundamentais aos países candidatos à adesão (parte dos 
critérios da Copenhaga), sem que exista um verdadeiro mecanismo de acompanhamento 
eficaz para, após a adesão à UE, garantir que os Estados-Membros continuam a executar e 
reforçar a legislação e as normas relativas aos direitos humano, tal como no momento da 
adesão.

Todos os participantes na reunião concordaram, porém, que a melhor forma de servir os 
cidadãos no que diz respeito à defesa dos direitos fundamentais consiste em envidar todos os 
esforços para facilitar o acordo sobre o QP e tornar a ADF inteiramente operacional o mais 
depressa possível.

Conclusão:

O relator congratula-se com o estabelecimento da ADF e solicita a todas as instituições e 
partes interessadas que tomem as medidas necessárias para assegurar, o mais depressa 
possível, o estabelecimento de um programa da ADF coerente e abrangente. Paralelamente à 
rápida nomeação de um director para a agência, o Parlamento Europeu espera que, 
finalmente, a ADF possa empreender o seu trabalho importante, e necessário, no domínio dos 
direitos fundamentais da UE num futuro muito próximo. 

O Parlamento Europeu tem todo o interesse em desempenhar o seu papel na elaboração do QP 
e na nomeação do director. A comissão LIBE está a planear a realização de uma audição dos 
candidatos seleccionados antes do final do ano, para que o PE tenha uma palavra a dizer na 
nomeação do candidato para este cargo importante. A comissão LIBE procedeu igualmente a 
um exame geral de todas as resoluções adoptadas pelo Parlamento no domínio dos direitos 
fundamentais, cujo principal objectivo consiste em garantir uma vigilância e um 
acompanhamento eficaz do Parlamento, em paralelo com a ADF, das preocupações 
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levantadas pelo PE no passado. Espera-se que a ADF trabalhe construtivamente com o PE 
nestes domínios, caso o PE solicite à ADF que se debruce sobre eventuais violações ou 
infracções dos direitos fundamentais com base nas suas resoluções recém-adoptadas.
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