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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os aspectos institucionais da adesão da União Europeia à Convenção Europeia 
para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais
(2009/2241(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 6.º do Tratado da União Europeia, o n.º 6 do artigo 218.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e o Protocolo relativo ao n.º 2 do 
artigo 6.º do Tratado da União Europeia respeitante à adesão da União à Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais,

– Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes de 14 de Janeiro de 2010,

– Tendo em conta os artigos 48.º e 50.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, da Comissão dos 
Assuntos Externos e da Comissão das Petições (A7-0000/2010),

A. Considerando que os direitos fundamentais constituem parte integrante dos princípios 
gerais do direito cuja observância cabe ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) 
garantir, segundo jurisprudência permanente deste Tribunal desde a década de 1970,

B. Considerando que, ao agir deste modo, o TJUE se pauta por tradições constitucionais 
comuns aos Estados-Membros e por instrumentos internacionais de protecção dos direitos 
humanos a que os Estados-Membros têm aderido, como a Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (a seguir denominada 
"CEDH"),

C. Considerando que, no essencial, a jurisprudência a que se alude foi incorporada no direito 
primário por força do Tratado da União Europeia de Maastricht, de 1993, 

D. Considerando que o TJUE está particularmente atento à evolução da jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, como prova o número crescente de acórdãos 
com referências a preceitos da CEDH,

E. Considerando que, em princípio, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considera 
que existe uma “presunção de compatibilidade” entre o comportamento de um 
Estado-Membro da União e a CEDH, quando o Estado-Membro se cinge a aplicar o 
direito comunitário,

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, 

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; 
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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,

H. Considerando que, na sequência da conclusão do Protocolo n.º 14, que altera a CEDH, se 
encontra neste momento confirmada a possibilidade de adesão da União pelo que respeita 
aos Estados-Membros que são parte da CEDH, devendo as condições e modalidades de 
adesão ficar convencionadas entre a União, por um lado, e os Estados que são parte da 
CEDH, por outro, quando ocorrer a adesão,

I. Considerando que um acordo desta natureza deverá igualmente regular questões 
administrativas e técnicas, como o princípio da contribuição da União para o orçamento 
ordinário do Conselho da Europa consagrado ao funcionamento do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, cujos pormenores terão de ser convencionados com o Conselho da 
Europa,

J. Considerando que, ao aderir à CEDH, a União será integrada no seu sistema de protecção 
dos direitos fundamentais e disporá, além da protecção interna desses direitos por via da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, de uma instância de protecção 
externa de natureza internacional,

1. Salienta os principais argumentos em prol da adesão da União à CEDH, os quais são 
passíveis de ser sintetizados do seguinte modo:

– 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, 

– A adesão à CEDH garantirá aos cidadãos, no que respeita à actuação da União, uma 
protecção análoga à de que beneficiam já face a todos os Estados-Membros. Este 
argumento adquire ainda maior relevância, pelo facto de os Estados-Membros terem 
transferido competências importantes para a União,

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

– 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 
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Estados-Membros, relativamente ao Tribunal dos Direitos do Homem;

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;

3. Afirma que, nos termos do artigo 2.º do Protocolo n.º 8 do Tratado de Lisboa, o acordo de 
adesão da União à CEDH não deverá afectar a situação particular dos Estados-Membros 
no tocante à CEDH e aos seus protocolos em geral, nem no tocante a eventuais 
derrogações e reservas expressas pelos Estados-Membros em particular, e que tais 
circunstâncias não surtem qualquer impacto na situação jurídica da União face à CEDH;

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);

5. Frisa que o facto de aderir à CEDH não converte a União em membro do Conselho da 
Europa, mas que é necessária uma certa participação da União nas instâncias da 
Convenção para garantir que se integra correctamente no sistema da Convenção, e que, 
por conseguinte, a União deveria dispor de certos direitos no quadro deste sistema, 
nomeadamente, dos seguintes:

– Direito de apresentar uma lista de três candidatos para as funções de juiz, um dos quais 
será eleito pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a título da União, e 
participará nos trabalhos do Tribunal em pé de igualdade com os demais juízes;

– 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 o Parlamento Europeu designar/enviar um certo número de representantes à 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, sempre que esta eleja juízes para o 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem; 

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;

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 
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o Estado-Membro;

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;

9. Considera que não seria judicioso formalizar as relações entre o Tribunal de Justiça da 
União Europeia e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, estabelecendo um 
procedimento prejudicial perante este último tribunal ou instituindo um organismo ou 
“painel”, incumbido de decidir sempre que um dos dois tribunais pretendesse aprovar uma 
interpretação da CEDH diferente da interpretação adoptada pelo outro; recorda, neste 
contexto, a declaração n.º 2 ad n.º 2 do artigo 6.º do Tratado da União Europeia, na qual se 
constata a existência de um diálogo regular entre o Tribunal de Justiça da União Europeia 
e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, diálogo esse que deverá ser intensificado 
quando a União aderir à CEDH; 

10. Constata que a CEDH exerce uma função importante no quadro da interpretação da Carta 
dos Direitos Fundamentais, na medida em que direitos garantidos pela Carta que 
correspondam a direitos reconhecidos pela CEDH devem ser interpretados em 
conformidade com esta última, e que a CEDH constitui, por força do n.º 3 do artigo 6.º do 
Tratado da União Europeia, uma fonte de inspiração para o TJUE na formulação de 
princípios gerais do direito da União; verifica ainda que a CEDH, em conformidade com o 
seu artigo 53.º, não poderá ser interpretada como limitativa ou atentatória dos direitos 
reconhecidos pela Carta dos Direitos Fundamentais, do que resulta que esta última 
preserva todo o seu valor jurídico;

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;

12. Chama a atenção para o facto de o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
atenta a importância constitucional da adesão da União à CEDH, preconizar condições 
exigentes para UE, porquanto o Conselho deverá adoptar a decisão relativa à conclusão do 
acordo por unanimidade, após aprovação do Parlamento Europeu, sendo que o acordo só 
entrará em vigor após ter sido aprovado pelos Estados-Membros, em conformidade com 
as respectivas normas constitucionais; 

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 
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coerência com o acervo já consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais e na legislação 
de natureza social da União;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


