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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça que, a fim de salvaguardar a credibilidade das instituições da União Europeia e 
evitar a duplicidade de critérios, a despolitização e a evolução dos atuais procedimentos1

devem prosseguir em conformidade com os Tratados; 

2. Salienta que o Tribunal de Justiça da União Europeia é competente em matéria de 
questões relacionadas com Tratados e o direito derivado, designadamente no que se refere 
à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais e ao domínio do emprego2 e deve 
proceder, em caso de litígio, de modo adequado, transparente e justo («direito a um 
processo equitativo»), designadamente em casos que impliquem «uma violação grave e 
persistente», nos termos do artigo 7.º do Tratado da União Europeia, e realça que os 
Estados-Membros podem recorrer ao Tribunal enquanto meio de expressar as suas 
posições técnicas, com uma representação adequada, de forma apropriada e dentro de 
prazos adequados, caso discordem da interpretação proporcionada pela Comissão 
Europeia; confirma que o Parlamento Europeu não pode substituir-se à Comissão 
Europeia ou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, tendo em conta que o Parlamento 
Europeu não é um organismo judiciário;

3. Frisa que o próprio Parlamento Europeu enfatizou que os Tratados em vigor já conferem à 
UE competências alargadas no domínio dos direitos fundamentais3;  observa que, em 
conformidade com o artigo 51.º da Carta dos Direitos Fundamentais, as disposições da 
Carta em relação à sua aplicação têm por destinatários os Estados-Membros, em todas as 
situações em que apliquem o direito da União;

4. Recorda às instituições da União Europeia que, a fim de salvaguardar e aplicar os direitos 
humanos, a coerência e a aplicação uniforme e objetiva apenas podem ser alcançadas se os 
procedimentos vigentes forem reforçados no plano do direito da UE, instaurando garantias 
ao nível dos Tratados.

                                               
1 Documento de trabalho II sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2012, relator Louis 
Michel, p.3.
2 Artigos 16.º e 22.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no processo C-202/11, acórdão do 
Tribunal de Justiça de 16 de abril de 2013, Anton Las contra PSA Antwerp NV.
3 Documento de trabalho II sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2012, relator Louis 
Michel, p.2.


