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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a perspectiva de adesão da União à Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH) que 
proporciona a oportunidade histórica de conferir coerência a um espaço dos direitos 
humanos à escala do continente e no seio da União Europeia, e de oferecer assim a 
possibilidade de salvaguardar de igual modo os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais dos cidadãos da UE e dos Estados-Membros, de instaurar um sistema de 
controlo externo adicional em matéria de direitos humanos na UE, bem como de garantir 
um desenvolvimento harmonioso da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem;

2. Recorda que a promoção do respeito dos direitos humanos, um valor fulcral da UE 
consagrado no seu Tratado fundador, constitui uma base comum para as suas relações 
com os países terceiros; considera, por conseguinte, que esta adesão vai reforçar a 
confiança dos cidadãos na União e a credibilidade da União no diálogo sobre os direitos 
humanos com os países terceiros; salienta, além disso, que a aplicação uniforme e 
completa da Carta dos Direitos Fundamentais a nível da UE é igualmente fundamental 
para garantir a credibilidade da União neste diálogo;

3. Congratula-se com a eliminação da duplicidade de critérios na política da União em 
matéria de direitos humanos, dado que antes da adesão a UE não estava juridicamente 
obrigada a respeitar os direitos humanos, ao passo que, após a adesão, os seus actos 
passarão a estar sujeitos a controlo judicial externo para apurar a compatibilidade dos 
mesmos com a CEDH;

4. Destaca o valor acrescentado que os cinco protocolos da Convenção oferecem, através do 
reforço e da protecção de determinados direitos e liberdades abrangidos ou não pela 
Convenção, bem como da atribuição de competências ao Tribunal Europeu dos Direitos 
de Homem para emitir pareceres consultivos; defende que, quando a UE completar o seu 
processo de adesão à CEDH, deverá igualmente aderir aos seus protocolos suplementares, 
bem como à Carta Social Europeia adoptada em 1961 e à Carta Social revista;  sem 
prejuízo do artigo 2.º do protocolo n.º 8 do Tratado de Lisboa, convida os 
Estados-Membros, que ainda o não tenham feito, a assinar e ratificar os diferentes 
protocolos adicionais da CEDH com a maior brevidade possível, tendo em conta o seu 
respeito constantemente reiterado pelos valores e princípios fundadores da democracia e 
do Estado de direito nos nossos Estados-Membros e na União Europeia;

5. Congratula-se ainda com o facto de o artigo 1.º da CEDH garantir protecção não só aos 
cidadãos da UE e a outros indivíduos que se encontrem no seu território, mas também a 
quaisquer indivíduos abrangidos pela jurisdição da União fora do seu território;

6. Recorda que, em virtude do protocolo n.º 8 anexo ao Tratado de Lisboa, deve ser 
estabelecido um mecanismo claro a fim de garantir que os recursos apresentados pelos 
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Estados não-membros e os recursos individuais sejam correctamente dirigidos contra os 
Estados-Membros e/ou a União;

7. Salienta que, quando um indivíduo apresenta um pedido nos termos do artigo 34.º da 
CEDH, a parte demandada deve ser identificada de acordo com as disposições do direito 
da União e, em último caso, sob o controlo do Tribunal de Justiça, sem prejuízo do direito 
dos cidadãos à apresentação de recursos individuais;

8. Considera que, em nome da segurança jurídica e da transparência das relações 
internacionais, as pessoas privadas e os Estados não-membros devem ser correctamente 
informados sobre as matérias que decorrem da competência dos Estados-Membros e das 
que incumbem à União, caso seja necessário através de uma declaração de competência 
anexada ao Tratado de adesão; insiste, neste contexto, na necessidade de criar um 
mecanismo de informação que tenha em conta o carácter evolutivo da repartição das 
competências entre a União e os seus Estados-Membros;

9. Realça que, sendo a adesão da UE à CEDH uma adesão de uma parte não estatal a um 
instrumento jurídico criado para Estados, a mesma deve ser concretizada sem se alterarem 
as características da Convenção, e quaisquer modificações ao seu sistema judicial deverão 
ser mínimas; considera importante, no interesse dos litigantes quer da União quer dos 
países terceiros, que se privilegiem as modalidades de adesão que tenham menos impacto 
no volume de trabalho do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem;

10. Exprime a sua firme oposição a qualquer tipo de mecanismo destinado a evitar 
divergências de jurisprudência entre o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e o 
Tribunal de Justiça da União Europeia, que teria como consequência um alongamento dos 
prazos processuais, em detrimento dos litigantes;

11. Salienta que a articulação com o Conselho da Europa e nomeadamente as questões da 
participação da União no Comité dos Ministros e na Assembleia Parlamentar são da 
competência do estatuto do Conselho da Europa e implicam uma modificação do mesmo, 
ou pelo menos a adopção de uma resolução estatutária que contenha as modificações 
propostas, de modo a serem tidas em conta as alterações resultantes da entrada em vigor 
do Tratado de Lisboa;

12. Insiste em que o direito de controlo democrático do Parlamento Europeu deve ser 
devidamente respeitado no âmbito do processo de nomeação do representante da União no 
Comité dos Ministros e do Grupo de Orientação dos Direitos do Homem, e de uma forma 
geral, em todas as instâncias do Conselho da Europa em virtude do acordo de adesão de 
que a União fará parte;

13. Considera que o Parlamento deve tomar prioritariamente em consideração as comissões 
competentes para a designação dos membros que serão enviados à Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa;

14. Considera que, para benefício dos cidadãos, da democracia, dos direitos humanos na 
Europa e na UE e do seu respeito e garantia, a cooperação entre as instituições da União 
Europeia e os órgãos especializados do Conselho da Europa deve ser reforçada a fim de 
contribuir para uma maior coerência e uma maior complementaridade na esfera dos 
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direitos humanos a nível pan-europeu.

15. Apela, ainda, à adesão da União Europeia aos órgãos do Conselho da Europa, 
nomeadamente ao CPT para a prevenção da tortura, à ECRI para a luta contra o racismo e 
a intolerância e à CEPEJ para a eficiência da justiça;  sublinha, também, que a União deve 
estar associada aos trabalhos do Comissário para os Direitos do Homem, do Comité 
Europeu dos Direitos Sociais (CEDS), do Comité Governamental da Carta Social e do 
Comité Europeu para as Migrações, e solicita que o mantenham devidamente informado 
sobre as conclusões e decisões dos órgãos mencionados;

16. Considera, face ao reconhecimento pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem da 
aplicabilidade extraterritorial da CEDH, que a União tem de procurar cumprir cabalmente 
esta obrigação nas suas relações e actividades externas;

17. Insiste em que, tendo em conta o papel importante que o Tratado confere ao Parlamento 
Europeu para a conclusão do acordo de adesão, o Parlamento deverá ser devidamente 
informado sobre a definição do mandato de negociação da adesão à CEDH e estreitamente 
associado às discussões preliminares e às negociações sobre este texto, em conformidade 
com o disposto no artigo 218.º do TFUE.
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