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Alteração 1
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui a alteração 8 (Íñigo Méndez de Vigo) e o 
considerando F do projecto de relatório

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, em parecer emitido 
em 28 de Março de 1996, o TJUE verificou 
que a Comunidade Europeia não dispunha 
de competência para aderir à CEDH sem 
alteração prévia do Tratado,

F. Considerando que, em parecer emitido 
em 28 de Março de 1996, o TJUE verificou 
que a Comunidade Europeia não dispunha 
de competência para aderir à CEDH sem 
alteração prévia do Tratado, porquanto a 
UE carecia de personalidade jurídica para 
tal,

Or. fr

Alteração 2
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui as alterações 10 (Marietta Giannakou), 11 (Ramón 
Jáuregui Atondo) e o considerando G do projecto de relatório

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que no n.º 2 do artigo 6.º 
do Tratado da União Europeia se preconiza 
que a União adira à CEDH e que no
Protocolo n.º 8 do Tratado de Lisboa é 
enumerada uma série de pontos que 
deverão ser resolvidos quando da adesão 
àquela Convenção; considerando que 
estas disposições não constituem somente 
uma opção que permita à União aderir, mas 
também uma obrigação que vincula as 
instituições da União a agirem em 
conformidade,

G. Considerando que, no momento da 
adesão, haverá que respeitar os limites 
estabelecidos no Tratado de Lisboa e nos 
Protocolos anexos, nomeadamente, o n.º 2 
do artigo 6.º do Tratado da União Europeia 
e o Protocolo n.º 8 do Tratado de Lisboa;  
que estas disposições não constituem 
somente uma opção que permita à União 
aderir, mas também uma obrigação que 
vincula as instituições da União a agirem 
em conformidade; que o acordo relativo à 
adesão da União à CEDH deve reflectir a 
necessidade de preservar as 
características específicas da União e do 
direito da União,
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Or. fr

Alteração 3
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui a alteração 17 (Morten Messerschmidt) e o n.º 1 –
travessão 1 do projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 1 – travessão 1

Proposta de resolução Alteração

– Estando o sistema de protecção dos 
direitos fundamentais da União completado 
e intensificado pela incorporação da Carta 
dos Direitos Fundamentais no seu direito 
primário, a adesão da União à CEDH 
constituirá uma mensagem forte, em 
termos de coerência entre a União e a 
“grande Europa” que forma o Conselho 
da Europa e o seu regime pan-europeu em 
matéria de direitos humanos; esta adesão 
virá ainda aumentar a credibilidade da 
União perante os países terceiros aos quais 
exige regularmente, no quadro das suas 
relações bilaterais, que respeitem a CEDH,

– Estando o sistema de protecção dos 
direitos fundamentais da União completado 
e intensificado pela incorporação da Carta 
dos Direitos Fundamentais no seu direito 
primário, a adesão da União à CEDH 
constituirá uma mensagem forte, em 
termos de coerência entre a União e os 
países que pertencem ao Conselho da 
Europa e o seu regime pan-europeu em 
matéria de direitos humanos; esta adesão 
virá ainda aumentar a credibilidade da 
União perante os países terceiros aos quais 
exige regularmente, no quadro das suas 
relações bilaterais, que respeitem a CEDH,

Or. fr

Alteração 4
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui a alteração 15 – travessões 2-A e 3 (Marietta 
Giannakou) e o n.º 1 – travessão 3 do projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 1 – travessão 3

Proposta de resolução Alteração

– A adesão contribuirá para o 
desenvolvimento harmonioso da 
jurisprudência dos dois tribunais europeus 
em matéria de direitos humanos, 
nomeadamente pela necessidade mais 

– A harmonização legislativa e 
jurisprudencial, no domínio dos direitos 
humanos, dos ordenamentos jurídicos da 
UE e da CEDH contribuirá para o 
desenvolvimento harmonioso dos dois 
tribunais europeus em matéria de direitos 
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veemente de diálogo, humanos, nomeadamente pela necessidade 
mais veemente de diálogo e de 
cooperação,

Or. fr

Alteração 5
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui as alterações 15 (Marietta Giannakou), 16 (Carlo 
Casini) e o n.º 1 – travessão 4 do projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 1 – travessão 4

Proposta de resolução Alteração

– A adesão não porá de modo algum em 
causa o princípio da autonomia do direito 
da União, porquanto o TJUE se manterá 
como órgão jurisdicional supremo e único 
no que respeita às questões que se prendem 
com o direito da União e a validade dos 
seus actos, não podendo o Tribunal dos 
Direitos do Homem ser considerado uma 
instância superior, mas antes um órgão 
jurisdicional especializado que exerce uma 
fiscalização externa da observância, pela 
União, das obrigações de direito 
internacional que advêm da sua adesão à 
CEDH; sendo assim, o Tribunal de Justiça 
da União Europeia disporá de um estatuto 
análogo ao que têm presentemente os 
Supremos Tribunais dos Estados-
Membros, relativamente ao Tribunal dos 
Direitos do Homem;

– A adesão não porá de modo algum em 
causa o princípio da autonomia do direito 
da União, porquanto o TJUE se manterá 
como órgão jurisdicional supremo e único 
no que respeita às questões que se prendem 
com o direito da União e a validade dos 
seus actos, não podendo o Tribunal dos 
Direitos do Homem ser considerado 
somente uma instância superior, mas antes 
um órgão jurisdicional especializado que 
exerce uma fiscalização externa da 
observância, pela União, das obrigações de 
direito internacional que advêm da sua 
adesão à CEDH; a relação entre os dois 
tribunais europeus não é de natureza
hierárquica, mas sim de especialização; 
deste modo, o Tribunal de Justiça da União 
Europeia disporá de um estatuto análogo 
ao que têm presentemente os Supremos 
Tribunais dos Estados-Membros, 
relativamente ao Tribunal dos Direitos do 
Homem;

Or. fr

Alteração 6
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui a alteração 22 (Carlo Casini) e o n.º 2 do projecto de 
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relatório

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que, segundo o Tratado, a 
adesão não implica o alargamento de 
competências da União, nem cria uma 
competência geral da União em matéria de 
direitos humanos;

2. Recorda que, segundo o artigo 6.º do 
Tratado UE e o Protocolo n.º 8, a adesão 
não implica o alargamento de 
competências da União e, sobretudo, não 
cria uma competência geral da União em 
matéria de direitos humanos;

Or. fr

Alteração 7
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui as alterações 25 (Andrew Duff e Stanimir Ilchev), 26 
(Ramón Jáuregui Atondo) e 27 (Íñigo Méndez de Vigo) e o n.º 4 do projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Constata que o sistema da CEDH foi 
complementado por uma série de 
protocolos adicionais respeitantes à 
protecção de direitos em que a CEDH não 
incide e sugere que a União adira a todos 
os protocolos que decorrem, pelo menos 
em parte, de uma competência da União 
(n.ºs 1, 4, 7 e 12);

4. Constata que o sistema da CEDH foi 
complementado por uma série de 
protocolos adicionais respeitantes à 
protecção de direitos em que a CEDH não 
incide e recomenda que a Comissão seja 
mandatada para negociar também a
adesão ao conjunto de protocolos relativos 
aos direitos correspondentes aos 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais (n.ºs 1, 4, 6, 7, 12 e 13), 
independentemente da ratificação desses 
protocolos pelos Estados-Membros da 
União;

Or. fr
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Alteração 8
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui as alterações 31 (Andrew Duff e Stanimir Ilchev) e 
32 (Íñigo Méndez de Vigo) e o n.º 5 – travessão 2 do projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 5 – travessão 2

Proposta de resolução Alteração

– Direito de participar nas reuniões do 
Comité de Ministros, com direito de voto, 
sempre que este Comité exercer as funções 
de órgão fiscalizador da execução dos 
acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem ou quando delibere sobre a 
oportunidade de requerer um parecer ao 
Tribunal, assim como o direito de estar 
representada no Comité Director para os 
Direitos do Homem (órgão subordinado ao 
Comité de Ministros),

– Direito de participar nas reuniões do 
Comité de Ministros, através da Comissão 
Europeia, com direito de voto em nome da 
UE,  sempre que o Comité exercer as 
funções de órgão fiscalizador da execução 
dos acórdãos do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem ou quando delibere 
sobre a oportunidade de requerer um 
parecer ao Tribunal, assim como o direito 
de estar representada no Comité Director 
para os Direitos do Homem (órgão 
subordinado ao Comité de Ministros), 

Or. fr

Alteração 9
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui as alterações 35 (Andrew Duff e Stanimir Ilchev) e 
36 (Íñigo Méndez de Vigo) e o n.º 6 do projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Entende que, entre si e nas suas relações 
mútuas com a União Europeia, os 
Estados-Membros não deverão poder 
recorrer a petições interestaduais por 
violação de disposições, na acepção do 
artigo 33.º da CEDH, porquanto tal seria 
contrário ao espírito que preside a certos 
compromissos decorrentes do Tratado de 
Lisboa;

6. Entende que, no momento da adesão à 
CEDH, os Estados-Membros se deveriam 
comprometer, entre si e nas suas relações 
mútuas com a União, a não recorrerem a 
petições interestaduais por violação de 
disposições, na acepção do artigo 33.º da 
CEDH, sempre que o acto ou a omissão 
que é alvo do litígio se inscrever no 
âmbito de aplicação do direito da União, 
porquanto tal seria contrário ao artigo 
344.º do TFUE;
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Or. fr

Alteração 10
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui as alterações 37 (Íñigo Méndez de Vigo) e 38 
(Morten Messerschmidt) e o n.º 7 do projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que qualquer petição 
apresentada por um cidadão da União,
relativamente a um acto ou uma falta de 
uma instituição ou organismo da União, 
deve ser exclusivamente apresentada 
contra esta última; de igual modo, qualquer 
petição que tenha por alvo uma medida de 
aplicação do direito da União por um 
Estado-Membro deve ser exclusivamente 
dirigida contra este último, tal não devendo 
obstar a que, sempre que a partilha de 
responsabilidades pelo acto visado entre a 
União e o Estado-Membro não se 
encontre claramente definida, possa ser 
apresentada uma petição simultaneamente 
contra a União e o Estado-Membro;

7. Considera que o principal valor 
acrescentado adveniente da adesão da UE 
à CEDH reside no recurso individual 
contra actos de aplicação do direito da 
União por parte das suas instituições ou 
dos Estados-Membros e que, por 
conseguinte, qualquer petição, apresentada 
por uma pessoa singular ou colectiva,
relativamente a um acto ou uma falta de 
uma instituição ou organismo da União, 
deve ser exclusivamente apresentada 
contra esta última; de igual modo, qualquer 
petição que tenha por alvo uma medida de 
aplicação do direito da União por um 
Estado-Membro deve ser exclusivamente 
dirigida contra este último, tal não devendo 
obstar, se existir a possibilidade de serem 
suscitadas dúvidas quanto à partilha de 
responsabilidades, a que possa ser 
apresentada uma petição simultaneamente 
contra a União e o Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 11
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui as alterações 40 (Marietta Giannakou), 41 (Marietta 
Giannakou), 44 (Ramón Jáuregui Atondo), 45 (Andrew Duff e Stanimir Ilchev) e o n.º 8 do 
projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Julga ser apropriado, no interesse da boa 
administração da justiça, que em todos os 
processos no Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem dirigidos contra um 
Estado-Membro e passíveis de suscitar 
uma questão atinente ao direito da União, 
esta última, mediante autorização prévia 
do Tribunal, possa ser admitida na 
qualidade de parte demandada, e que, em 
todos os processos contra a União, 
qualquer Estado-Membro possa, mediante 
autorização prévia do Tribunal, ser 
admitido na qualidade de parte 
demandada;

8. Julga ser apropriado, no interesse da boa 
administração da justiça e sem prejuízo do 
n.º 2 do artigo 36.º da CEDH, que a União 
possa intervir na qualidade de co-
demandada em qualquer processo no 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
contra um Estado -Membro que seja 
passível de suscitar uma questão atinente 
ao direito da União e que, em todos os 
processos contra a União nas mesmas 
condições, qualquer Estado-Membro possa
intervir na qualidade de co-demandado;
esta possibilidade deverá ser definida com 
clareza e suficiente abrangência nas 
disposições incluídas no tratado de 
adesão; 

Or. fr

Alteração 12
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui a alteração 42 (Marietta Giannakou)

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Considera que o facto de ser 
adoptado o estatuto de parte 
co-demandada não constitui um óbice às 
outras possibilidades indirectas que a  
CEDH proporciona (artigo 36.º, Ι), como 
o direito que assiste à União de intervir 
como parte terceira em quaisquer petições 
de cidadãos da União;

Or. fr
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Alteração 13
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui as alterações 50 (Andrew Duff e Stanimir Ilchev), 51 
(Carlo Casini) e 52 (Íñigo Méndez de Vigo) e o n.º 11 do projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Está ciente de que a adesão, enquanto 
tal, não virá solucionar os problemas 
extremamente graves com que é 
confrontado o sistema da CEDH, 
designadamente, a excessiva carga de 
trabalho devido ao aumento exponencial 
das petições individuais, por um lado, e, 
por outro, a reforma da estrutura e do 
funcionamento do Tribunal, a fim de pôr 
cobro a esta situação; verifica que, na 
ausência de uma solução para os 
problemas a que se alude, o sistema corre 
o risco de desabar, e que a entrada em 
vigor do Protocolo n.º 14, até ao momento 
atrasada devido à ausência de ratificação 
por um país que é parte contratante,
certamente virá contribuir para a redução 
do número de processos inacabados, se 
bem que não os elimine;

11. Está ciente de que a adesão, enquanto 
tal, não virá solucionar os problemas 
extremamente graves com que é 
confrontado o sistema da CEDH, 
designadamente, a excessiva carga de 
trabalho devido ao aumento exponencial 
das acções individuais, por um lado, e, por 
outro, a reforma da estrutura e do 
funcionamento do Tribunal, a fim de pôr 
cobro a esta situação; assinala que o 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
reconhece que opera num contexto 
jurídico e político complexo, e verifica que 
a entrada em vigor do Protocolo n.º 14, em 
1 de Junho de 2010, virá certamente 
contribuir para a redução do número de 
processos inacabados, se bem que não os 
elimine; salienta, no contexto da reforma 
do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, a importância da Declaração de 
Interlaken, e sobretudo do seu ponto 4, no 
qual se recorda, a justo título, a 
necessidade de aplicar com uniformidade 
e rigor os critérios relativos à 
admissibilidade e à jurisdição do 
Tribunal;

Or. fr

Alteração 14
Ramón Jáuregui Atondo
Alteração de compromisso que substitui as alterações 57 (Adrian Severin), 58 (Ramón 
Jáuregui Atondo) e o n.º 13 do projecto de relatório

Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Assinala que a adesão da União à 
CEDH constitui uma etapa essencial, que 
deverá seguidamente ser completada pela 
adesão da União à Carta Social Europeia, 
assinada em Turim, em 18 de Outubro de 
1961, e revista em Estrasburgo, em 3 de 
Maio de 1996, em coerência com o acervo 
já consagrado na Carta dos Direitos 
Fundamentais e na legislação de natureza 
social da União;

13. Assinala que a adesão da União à 
CEDH implica o reconhecimento, pela 
UE, de todo o sistema de protecção dos 
direitos humanos que tem vindo a ser 
desenvolvido e codificado nos múltiplos 
documentos do Conselho da Europa e 
pelos respectivos órgãos; considera, neste 
sentido, que a adesão da União à CEDH
constitui uma primeira etapa essencial, que 
deverá seguidamente ser completada pela 
adesão da União, inter alia, à Carta Social 
Europeia, assinada em Turim, em 18 de 
Outubro de 1961, e revista em Estrasburgo, 
em 3 de Maio de 1996, em coerência com 
o acervo já consagrado na Carta dos 
Direitos Fundamentais e na legislação de 
natureza social da União;

Or. fr


