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RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de Protocolo relativo à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia à República Checa (artigo 48.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta enviada pelo Governo checo ao Conselho, com a data de 5 de 
setembro de 2011, sobre um projeto de Protocolo relativo à aplicação da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia ("a Carta") à República Checa,

– Tendo em conta a carta do Presidente do Conselho Europeu dirigida ao Presidente do 
Parlamento Europeu, datada de 25 de outubro de 2011, sobre um projeto de Protocolo 
relativo à aplicação da Carta à República Checa,

– Tendo em conta o primeiro parágrafo do n.º 3 do artigo 48.º do Tratado da União 
Europeia, nos termos do qual o Conselho Europeu consultou o Parlamento (C7-
0385/2011),

– Tendo em conta o artigo 6.°, n.º 1, do TUE e a Carta,

– Tendo em conta o Protocolo n.º 30, relativo à aplicação da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia à Polónia e ao Reino Unido, anexo ao TUE e ao Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta as conclusões da reunião de 29 e 30 de outubro de 2009 dos Chefes de 
Estado ou de Governo dos Estados-Membros, reunidos em Conselho Europeu,

– Tendo em conta as declarações sobre a Carta anexas à Ata Final da Conferência 
Intergovernamental que aprovou o Tratado de Lisboa, assinada em 13 de dezembro de 
2007, em particular, a Declaração n.º 1, de todos os Estados-Membros, a Declaração n.º 
53, da República Checa, e as Declarações n.º 61 e n.º 62, da República da Polónia,

– Tendo em conta a Resolução n.º 330, aprovada na 12ª sessão do Senado do Parlamento da 
República Checa, de 6 de outubro de 2011,

– Tendo em conta o artigo 74.º-A do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2012),

Considerando o seguinte:

A. Os Chefes de Estado ou de Governo, reunidos em Conselho Europeu em 29 e 30 de 
outubro de 2009, decidiram que, no momento da celebração do próximo Tratado de 
Adesão e, em conformidade com as respetivas normas constitucionais, seria anexado ao 
Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia um 
Protocolo relativo à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia à 
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República Checa;

B. Em 5 de setembro de 2011, o Governo checo, por carta do seu Representante Permanente, 
enviou ao Conselho, nos termos do artigo 48.º, n.º 2, do TUE, uma proposta de alteração 
aos Tratados referente ao aditamento aos Tratados de um Protocolo relativo à aplicação da 
Carta à República Checa;

C. Em 11 de outubro de 2011, o Conselho apresentou ao Conselho Europeu uma proposta de 
alteração aos Tratados, em conformidade com o artigo 48.º, n.º 2, do TUE, referente ao 
aditamento de um Protocolo relativo à aplicação da Carta à República Checa;

D. Nos termos do artigo 48.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do TUE, o Conselho Europeu 
consultou o Parlamento sobre a pertinência da análise das alterações propostas;

E. Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do TUE, a União Europeia reconhece aos direitos, às 
liberdades e aos princípios enunciados na Carta o mesmo valor jurídico e a mesma força 
vinculativa que os Tratados;

F. Os protocolos anexos ao TUE e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia são 
parte integrante dos Tratados. Por conseguinte, um protocolo adicional que crie normas 
especiais quanto à aplicação de partes do direito da União Europeia a um Estado-Membro 
requer uma revisão dos Tratados;

G. Nos termos do segundo parágrafo do n.º 1 do artigo 6.º do TUE, a Carta não alarga, de 
forma alguma, as competências da União Europeia, tal como definidas nos Tratados;

H. Nos termos do artigo 51º da Carta, as suas disposições têm por destinatários as 
instituições, os órgãos e os organismos da União, na observância do princípio da 
subsidiariedade, bem como os Estados-Membros, apenas quando apliquem o direito da 
União. Assim sendo, devem respeitar os direitos, observar os princípios e promover a sua 
aplicação, de acordo com as respetivas competências e observando os limites das 
competências conferidas à União pelos Tratados. A Carta não alarga o âmbito de 
aplicação do direito da União a domínios que não sejam da competência da União, não 
cria quaisquer novas competências ou atribuições para a União, nem modifica as 
competências e atribuições definidas nos Tratados, como confirma a Declaração n.º 1;

I. O ponto 2 da Declaração n.º 53 da República Checa prevê que a Carta" não diminui o 
âmbito de aplicação do direito nacional nem restringe nenhuma das atuais competências 
das autoridades nacionais neste domínio", assim determinando que a integridade da ordem 
jurídica da República Checa é garantida sem recurso a um instrumento adicional;

J. Com base na doutrina e na jurisprudência, o Protocolo n.º 30 não isenta a Polónia e o 
Reino Unido das disposições vinculativas da Carta, não constitui uma cláusula de isenção 
e não altera a Carta nem a posição jurídica que prevaleceria na sua ausência1. O seu único 

                                               
1 Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de dezembro de 2011 nos processos apensos C-411/10 e C-493/10, em 
particular o n.º 120.
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efeito é criar incerteza jurídica, não só na Polónia e no Reino Unido, mas também noutros 
Estados-Membros;

K. Uma função importante da Carta é salientar a relevância dos direitos fundamentais e 
torná-los mais visíveis, mas o Protocolo n.º 30 dá azo a incerteza jurídica e a confusão 
política, prejudicando, assim, os esforços da União para atingir e manter um nível de 
proteção dos direitos uniformemente elevado;

L. Se o Protocolo nº 30 fosse passível de uma interpretação que limitasse o âmbito de 
aplicação ou a força jurídica das disposições da Carta, tal teria como efeito a diminuição 
da proteção dos direitos fundamentais propiciada aos cidadãos da Polónia, do Reino 
Unido e, prospetivamente, da República Checa;

M. A Carta não produz efeito, no plano do direito checo, da União ou internacional, no que 
respeita à validade dos decretos Benes relativos à expropriação de propriedade após a 
segunda Guerra Mundial;

N. Em 2008 e em 2009, o Tribunal Constitucional checo declarou improcedentes duas 
petições, considerando ser o Tratado de Lisboa plenamente consentâneo com o direito 
constitucional checo;

O. O Parlamento checo ratificou o Tratado de Lisboa exatamente como este havia sido 
assinado, sem reservas ou restrições relativamente à plena adesão da República Checa à 
Carta1;

P. O Senado checo, na sua resolução 330 supra mencionada, de 6 de outubro de 2011, opôs-
se à aplicação do Protocolo n.º 30 à República Checa, alegando que aquele reduziria as 
normas de proteção dos direitos e das liberdades fundamentais dos cidadãos checos. O 
Senado checo questionou igualmente as ambíguas circunstâncias constitucionais em que o 
assunto foi, pela primeira vez, apresentado pelo Presidente da República, o que teve lugar 
somente após a conclusão do processo de ratificação parlamentar do Tratado de Lisboa;

Q Existem sérias dúvidas no tocante à existência de uma maioria no Parlamento checo para 
garantir a ratificação do novo protocolo destinado a tornar extensiva à República Checa a 
aplicação do Protocolo n.º 30;

R. Se o protocolo proposto pelo Governo checo for anexado aos Tratados, não se pode 
excluir a possibilidade de apresentação, ao Tribunal Constitucional checo, de uma petição 
contra o mesmo;

S. O Conselho Europeu pode reconhecer que a situação política evolui, por vezes, de molde 
a sobrepor-se a acordos políticos celebrados anteriormente entre governos;

T. O estabelecimento de uma ligação entre o pedido checo de alargamento da aplicação do 
Protocolo n.º 30 à República Checa e a adesão da Croácia à União poderia complicar a 

                                               
1 A Câmara de Deputados checa ratificou o Tratado de Lisboa em 18 de fevereiro de 2009 e o Senado checo 
ratificou-o em 9 de maio de 2009.
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ratificação do Tratado de Adesão da Croácia;

U. O Parlamento, num espírito de sincera cooperação, é obrigado a comunicar o seu parecer 
ao Conselho Europeu sobre todas as propostas de alteração aos Tratados, 
independentemente da sua relevância, não sendo, porém, de modo algum obrigado a 
concordar com o Conselho Europeu;

1. Convida o Conselho Europeu a decidir não analisar a proposta de alteração aos Tratados;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, à Comissão e aos parlamentos nacionais, bem como ao Governo e ao 
Parlamento da República da Croácia.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. O Governo da República Checa pretende a adesão do seu Estado ao Protocolo n.º 30, 
relativo à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia à Polónia e ao 
Reino Unido. 

2. Para compreender o significado da iniciativa checa, é necessário analisar a natureza e os 
efeitos do Protocolo britânico e polaco desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 
1 de dezembro de 2009. Tem sido produzida alguma doutrina sobre este Protocolo1. O 
relator estudou-a e consultou juristas eminentes na matéria. 

A jurisprudência pertinente era escassa até o Court of Appeal (Inglaterra e País de Gales) 
ter apresentado um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) sobre a relevância do Protocolo num caso de asilo2. O Secretary of State 
for the Home Department havia anteriormente tentado sustentar perante o High Court of 
Justice (England & Wales) (tribunal administrativo) que, por força do Protocolo n.º 30, as 
disposições da Carta não se aplicam ao Reino Unido. Numa das perguntas apresentadas ao 
TJUE inquiria-se se a existência do Protocolo n.º 30 produzia, de algum modo, efeitos nas 
obrigações do Reino Unido. O High Court inclinou-se para a posição segundo a qual o 
Protocolo n.º 30 poderia ser entendido como uma cláusula de isenção da participação na 
Carta, presumindo que a Carta não produz efeito direto no Reino Unido. 

Contudo, no Court of Appeal, o representante do Governo do Reino Unido argumentou, 
favoravelmente, que o objetivo do Protocolo "não é impedir a aplicação da Carta ao Reino 
Unido, mas explicar o seu efeito". As conclusões da Advogada-Geral Verica Trstenjak 
foram apresentadas em 22 de setembro de 2011. Concluiu que o Protocolo não é uma 
cláusula de isenção, tornando, ao invés, claro que a Carta não transfere poderes a expensas 
do Reino Unido ou da Polónia.

A Grande Secção do Tribunal de Justiça Europeu proferiu o seu acórdão sobre a matéria 
em 21 de dezembro de 20113. Trata-se de um importante processo relativamente ao 
significado e à aplicação da legislação em matéria de asilo, relevante para as relações 
entre o direito da União, a Carta, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e as 
convenções de direito internacional.

No seu acórdão, o Tribunal confirma as conclusões da Advogada-Geral Trstenjak. No 
mesmo se lê o seguinte:

                                               
1 1. Layden QC, P.; Lock, T., Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the EU 
Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions: UK 
National Report, FIDE XXV Congress, setembro de 2011.
2. NS v. Secretary of State for the Home Department. Steve J. Peers, S. J., EU Justice and Home Affairs Law, 
OUP, 2011. 
3. Catherine Barnard, The EU Charter of Fundamental Rights: Happy 10th Birthday? in European Union Studies 
Association Review, vol 24, no 1, winter 2011. 
4. Turpin, C.; Tomkins, A., British Government and the Constitution, 7ª ed., CUP, 2011. 
2 Processo C-411/10, NS/Secretary of State for the Home Department. 
3 Processos apensos C-411/10 e C-493/10.
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“... o artigo 1.°, n.º 1, do Protocolo (n.º 30) explicita o artigo 51.° da Carta, 
relativo ao âmbito de aplicação desta última, não tendo por objeto exonerar a 
República da Polónia nem o Reino Unido da obrigação de respeitar as disposições 
da Carta, nem impedir que um órgão jurisdicional de um destes Estados-Membros 
assegure o respeito destas disposições.” (n.º 120)

O Tribunal concluiu, por conseguinte, que “a tomada em consideração do Protocolo n.º 30 
não tem incidência nas respostas que foram dadas às questões" substanciais suscitadas em 
relação ao direito em sede de asilo. 

3. Importa recordar que os três Estados mais relevantes para a presente discussão abordaram 
a questão da Carta de perspetivas diferentes. O Reino Unido procurou limitar a 
possibilidade de a Carta constituir fundamento para a UE legislar em determinadas 
matérias, nomeadamente no domínio do direito do trabalho, o que violaria os seus 
famosos "limites de segurança". O então Primeiro-Ministro afirmou perante a Câmara dos 
Comuns: "É perfeitamente claro que dispomos de uma cláusula de isenção tanto quanto à 
Carta como em matéria de justiça e assuntos internos"1. 

4. A Polónia, por outro lado, pretendia impedir que a Carta limitasse o seu direito de legislar 
em matérias de moralidade pública, direito da família, aborto, direitos dos homossexuais, 
etc.2. Estranhamente, procurou ainda salientar, ao adotar o Protocolo britânico que tinha 
uma posição defensiva em relação aos direitos sociais consagrados no Título IV, que, ao 
contrário do Reino Unido, "respeita inteiramente os direitos sociais e laborais", no espírito 
do movimento Solidariedade3. Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Protocolo 
parece ter sido completamente ignorado pelo aparelho judicial polaco4. Foi concebido um 
mecanismo constitucional mediante o qual a Polónia poderá decidir alterar o Protocolo ou 
retirar-se do mesmo. A possibilidade de retirada é agora alvo de debate político na 
Polónia.

5. A República Checa, por solicitação do seu Presidente, assumiu a posição mais eurocética. 
Durante as negociações de Lisboa, obteve a sua própria declaração categórica, a 
Declaração n.º 53, que trata das suas preocupações com o impacto da Carta nos princípios 
da subsidiariedade, da atribuição de competências e do respeito pelas constituições 
nacionais e pelos acordos internacionais. 

Václav Klaus fundamentou oficialmente a sua pretensão de adesão da República Checa ao 
Protocolo numa preocupação súbita com o impacto da Carta sobre a validade dos Decretos 
de Beneš, relativos à expropriação e deportação de cidadãos de etnia alemã da 

                                               
1 Tony Blair, dirigindo-se à Câmara dos Comuns, em 25 de junho de 2007. E prosseguiu: "Relativamente às duas 
áreas que mais preocupações suscitavam - a Carta de Direitos Fundamentais, sobre a qual se afirmou, "Bem, a 
Carta será aplicável ao direito britânico", e em matéria de justiça e assuntos internos - dispomos de cláusulas de 
isenção. É essa a diferença. Com o maior dos respeitos, é importante que se preste atenção aos factos, ao 
construir um argumento". Não admira a confusão existente. 
2 Para o efeito, a Polónia obteve a Declaração n.º 61. 
3 Declaração n.º 62. 
4 Jan Barcz, ed., Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw, 
2009.
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Checoslováquia após a Segunda Guerra Mundial1. No entanto, essas preocupações 
estiveram ausentes do debate político até ao início de 2009 e não foram mencionadas em 
alegações apresentadas ao Tribunal Constitucional checo em nenhum dos processos sobre 
o Tratado de Lisboa2. Com efeito, no mandato oficial do Governo de então para as 
negociações do Tratado de Lisboa, a criação de um padrão uniforme de proteção dos 
direitos humanos era uma prioridade. Por outro lado, todos os partidos políticos checos 
destacam o seu apego aos direitos sociais. Nenhum deles mantém agora a afirmação de 
que os dos Decretos de Beneš suscitam dúvidas jurídicas contínuas em termos de direito 
checo, da UE ou internacional. Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, não se 
registou jurisprudência checa relevante no referente à aplicação da Carta da UE.

O governo checo insiste no seu pedido de adoção dos termos do Protocolo n.º 30, 
alegando como único motivo que o Conselho Europeu prometeu aceitá-lo e que a opinião 
pública checa não acolheria favoravelmente que os líderes da UE rompessem a sua 
promessa. Outra preocupação adicional, ainda que menos publicitada, é a de que a 
República checa pareça pouco digna de confiança se renunciar agora ao seu pedido 
anterior. (O relator considera, pelo contrário, que, se os checos retirassem o seu pedido de 
alteração do Tratado, o alívio seria generalizado entre os seus parceiros.) 

Importa, além disso, ter em conta que, se o governo checo insiste na alteração do Tratado, 
não é certo que o parlamento checo ratifique, em última instância, o novo Protocolo. A 
ratificação de um tratado internacional que transfira competências em qualquer direção 
requer provavelmente uma maioria de três quintos tanto no Senado, como na Câmara de 
Deputados3. 

Por último, devemos ter em conta os dois acórdãos do Tribunal Constitucional checo, de 
2008 e 2009, em que se afirma que o Tratado de Lisboa é plenamente consentâneo com a 
Constituição checa. Tal permite concluir que qualquer derrogação parcial ao Tratado de 
Lisboa - agora defendida pela iniciativa do Protocolo - desencadearia, muito 
provavelmente, a interposição de um novo recurso ou de novos recursos para o Tribunal 
Constitucional. (Tais petições podem ser apresentadas por 41 deputados, 17 senadores e, 
de facto, pelo próprio Presidente da República4).

Há que atentar na carta endereçada pelos sindicatos checos (CMKOS) ao Presidente do 
Parlamento Europeu em que aqueles expunham as suas objeções ao projeto de protocolo5.

Também a Associação Europeia para a Defesa dos Direitos do Homem e o comité de 

                                               
1 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie /Fragmentalization of Common Values? Opt-outs from the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, in Soucasna Evropa 02, 2010.
2 Ústavní soud - 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08: Tratado de Lisboa I; Ústavní soud - 2009/11/03 - Pl. ÚS 29/09: 
Tratado de Lisboa II.
3 Artigo 39.º, Constituição da República Checa.
4 Artigos 10-A a 87, n.º 1, a), da Constituição da República Checa e artigo 64.º da Lei do Tribunal 
Constitucional, 182/1993, de 16 de junho de 1993.
5 Carta endereçada em 15 de fevereiro de 2012 por Jaroslav Zavadil, presidente da Confederação checo-morávia 
de sindicatos, ao Presidente Martin Schulz. 
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Helsínquia checo solicitaram que o projeto de protocolo fosse retirado1.

6. Perante os elementos disponíveis, o relator faz a seguinte análise: 

(a) Preâmbulo: o considerando n.º 8 do preâmbulo estabelece que o objetivo do Protocolo 
é "clarificar determinados aspetos da aplicação da Carta". Os considerandos 7 e 12 
tornam claro que, independentemente do Protocolo, o restante direito da UE se aplica, 
na sua totalidade, à Polónia e ao Reino Unido. Por conseguinte, o Protocolo só seria 
relevante se a Carta complementasse os princípios gerais de direito da UE existentes, 
fosse mais abrangente ou reduzisse os limites aos direitos em comparação com os 
princípios gerais. De acordo com a Advogada-Geral Trstenjak, ora apoiada por todo o 
Tribunal, o Preâmbulo reafirma a "validade fundamental" da Carta. 

(b) Objeto: o artigo 1.º, n.º 1, complementa o artigo 51.º, n.º 2, da Carta. A sua intenção 
não é alargar a faculdade dos tribunais de considerarem o direito britânico 
incompatível com a Carta. Contudo, não pretende também limitar a capacidade dos 
tribunais de exercerem a sua jurisdição em matéria de direitos fundamentais, ao abrigo 
das disposições da Carta. E, de qualquer forma, os tribunais devem decidir respeitando 
os direitos fundamentais, nos termos da CEDH, em conformidade com o disposto no 
artigo n.º 6 do TUE. Os princípios gerais gozam de um estatuto constitucional e 
podem ser invocados por particulares perante os tribunais. Neste sentido, as pessoas na 
Polónia e no Reino Unido estariam aparentemente na mesma situação que as pessoas 
em todos os outros Estados-Membros. 

(c) Âmbito de aplicação: é necessário que os princípios no Título IV tenham sido objeto 
de legislação nacional antes de poderem ser invocados. O artigo 1.º, n.º 2, confirma o 
artigo 51.º da Carta, no sentido de que esta não cria direitos suscetíveis de serem 
invocados entre particulares. Procura ainda clarificar o artigo 52.º, n.º 1 da Carta, 
tendo possivelmente sido concebido como uma tentativa de contornar o seu efeito 
direto. A Advogada-Geral Trstenjak afirma que o artigo 1, n.º 2 "parece excluir a 
possibilidade de que (do Título IV) se possam deduzir novos direitos e ações judiciais 
do direito da União que possam ser invocados pelos titulares de direitos contra o Reino 
Unido ou a Polónia”. No entanto, continua por esclarecer que artigos do Título IV 
seriam considerados pelo Tribunal de Justiça como produzindo efeito direto. E sempre 
que a Polónia e o Reino Unido tiverem previsto esses direitos no direito nacional, não 
existe qualquer proibição de invocabilidade perante o TJCE. Mais, conforme acima 
referido, na medida em que o Título IV represente os princípios gerais do direito da 
UE, os tribunais na Polónia e no Reino Unido devem aplicar diretamente as suas 
disposições. 

(d) Interpretação: o artigo 2.º do Protocolo procura clarificar o artigo 52.º, n.º 4 e n.º 6 da 
Carta. Sempre que esta faz referência aos direitos e costumes nacionais, refere-se 
especificamente, no que toca à Polónia e ao Reino Unido, aos direitos e costumes 
polacos e britânicos respetivamente (dificilmente poderia ser de outra maneira).

7. Em suma, o Protocolo n.º 30 não isenta o Reino Unido e a Polónia das disposições 
                                               
1 www.aedh.eu
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vinculativas da Carta. Não se trata de uma cláusula de isenção. Não altera a Carta. Na sua 
formulação atual, o Protocolo não parece alterar a posição jurídica que prevaleceria na sua 
ausência. No entanto, a mera existência do Protocolo deu azo a incerteza jurídica e 
confusão política, pelo que afeta negativamente todos os Estados-Membros e não apenas o 
Reino Unido, a polónia ou, prospetivamente a República Checa1. 

O que é, além disso, perfeitamente claro é que, se o Protocolo n.º 30 devesse ser 
interpretado como limitativo do âmbito de aplicação ou da força jurídica das disposições 
da Carta, o resultado seria uma diminuição da proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos britânicos e polacos, prejudicando, assim, os esforços da União para atingir e 
manter um nível de proteção dos direitos uniformemente elevado.

                                               
1 A declaração n.º 1 testemunha a necessidade de alcançar uma compreensão comum e uniforme do efeito da 
Carta em todos os Estados-Membros. 


