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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 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 o importante êxito que representa o Tratado de Lisboa, nos termos do 
qual a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ("a Carta") passa a ser 
vinculativa e que, por força do disposto no n.º 2 do artigo 6.º do TUE, cria a obrigação de 
a UE aderir à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais (CEDH). Congratula-se, além disso, com a próxima entrada em vigor do 
Protocolo 14 à CEDH, prevista para 1 de Junho de 2010, nos termos do qual a UE poderá 
aceder à CEDH.

2. Constata que, muito embora todos os Estados-Membros tenham já ratificado a CEDH, a 
adesão da UE, como entidade jurídica, a este instrumento – que não vai afectar a situação 
dos Estados-Membros face à CEDH – imprimirá o novo ímpeto previsto há mais de uma 
década. A adesão revestir-se-á de grande importância política e jurídica na criação de um 
espaço de direitos humanos de dimensão continental e reforçará as relações entre a UE e a 
"Europa alargada", conferindo uma nova dinâmica ao domínio dos direitos humanos em 
toda a Europa. A adesão aumentará a credibilidade da UE no domínio da protecção dos 
direitos humanos em todo o mundo;

3. Sublinha que a adesão contribuirá, antes de tudo, para um sistema interno mais coerente 
em matéria de direitos humanos no seio da UE. A adesão reforçará a credibilidade da 
União aos olhos dos seus próprios cidadãos no domínio da protecção dos direitos 
humanos, assegurando o respeito pleno e efectivo pelos direitos fundamentais sempre que 
estiver em jogo o direito comunitário;

4. Constata que, na sequência da adesão, a CEDH intervirá como norma mínima de 
protecção nos casos em que a protecção concedida pela UE seja inferior à que é 
proporcionada pela CEDH. A Convenção reforça a protecção dos direitos reconhecidos
pela Carta que se inscrevem no âmbito da sua competência. A Carta vai mais longe e 
consagra igualmente outros direitos e princípios, incluindo direitos económicos e sociais, 
bem como o direito à protecção de dados e à boa governação;

5. Constata que a adesão da UE à CEDH dotará os cidadãos da União de um mecanismo 
adicional para a execução dos seus direitos, designadamente a possibilidade de apresentar 
uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) relativa a uma acção ou
omissão por parte de uma instituição da UE ou de um Estado-Membro em matéria de 
execução do direito comunitário, e que se inscreva simultaneamente no âmbito de 
competência da CEDH. Frisa, no entanto, que isto não altera o actual sistema jurisdicional
do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJE), e que o requisito segundo o qual todas as 
vias de recurso judiciais internas deverão ter sido esgotadas continuará a ser condição para 
a elegibilidade de qualquer recurso;

6. Sublinha que, ao mesmo tempo, a adesão exigirá uma cooperação reforçada entre 
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tribunais nacionais, o TJE e o TEDH na protecção dos direitos fundamentais. A 
cooperação entre os dois tribunais europeus promoverá o desenvolvimento de um sistema 
de jurisprudência coerente no domínio dos direitos humanos;

7. Salienta que estão ainda pendentes diversas questões jurídicas, técnicas e institucionais, 
das quais terá de se tratar no mandato a adoptar nos termos do artigo 218.º do TFUE, bem 
como nas negociações com o Conselho da Europa relativas à adesão à CEDH. Entre as 
mais sensíveis, contam-se as seguintes:

– o facto de o âmbito da adesão dever ser definido com precisão no mandato; a UE 
deverá aceder também, no mínimo, a todos os protocolos adicionais à CEDH que 
complementam os direitos consagrados na Convenção e que já foram ratificados por 
todos os Estados-Membros da União, fazendo, assim, parte do corpus dos direitos 
humanos da UE. Para além disso, deverá ser tomada em consideração a adesão à Carta 
Social Europeia na sua versão revista;

– a necessidade de clarificação da representação e participação da UE nos órgãos do 
Conselho da Europa; embora a UE não se torne membro do Conselho da Europa com 
a adesão à CEDH, deverá estar representada em todos os órgãos em que sejam 
afectados assuntos respeitantes à UE em consequência da adesão, enquanto o
Parlamento Europeu deverá estar representado no processo de eleição de um juiz para 
o TEDH;

– a necessidade de apurar as relações entre o TJE e o TEDH, dotando os dois tribunais 
da flexibilidade necessária para decidirem qual a melhor forma de colaboração, tendo 
em vista a consecução de um diálogo regular reforçado. Isso poderá contribuir ainda
para a criação do sistema de jurisprudência atrás referido;

– a necessidade de tratar dos problemas que se colocam ao TEDH; a adesão da UE à 
CEDH, em vez de diminuir a sua eficácia, deverá conduzir a um sistema melhorado de 
aplicação do princípio da subsidiariedade e, desse modo, à apresentação de um menor 
número de recursos repetitivos ao TEDH, o que, por sua vez, aliviará a carga de 
trabalho do próprio TEDH. É da máxima importância estabelecer o equilíbrio certo 
entre a facilidade de acesso ao meio processual adicional e a necessidade de evitar 
sobrecarregar o TEDH. É de saudar, portanto, o facto de a adesão da UE ir coincidir 
com a reforma do TEDH;

8. Salienta que, juntamente com o empenhamento político, é da máxima importância 
encontrar respostas e soluções adequadas para as principais questões técnicas, a fim de 
possibilitar que a adesão da UE à CEDH seja utilizada em benefício dos cidadãos. 
Pormenores que fiquem por resolver e por esclarecer poderão gerar confusão e pôr em 
perigo o próprio objectivo da adesão. Isso não deve significar, porém, que o processo 
sofra atrasos por motivo de impedimentos técnicos;

9. Sublinha que, visto a adesão à CEDH dizer respeito não apenas às Instituições da UE, mas 
também aos cidadãos da União, o Parlamento Europeu deve ser consultado e chamado a 
participar em todo o processo de negociação e ser imediata e cabalmente informado em 
todas as fases das negociações, tal como previsto no n.º 10 do artigo 218.º do TUE;
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10. Sugere que, a fim de divulgar junto dos cidadãos o valor acrescentado da adesão, o 
Conselho da Europa e a UE considerem a hipótese de elaborar orientações que contenham 
explicações claras sobre todas as implicações e todos os efeitos resultantes da adesão; 

11. Congratula-se com o empenhamento demonstrado pela actual Presidência espanhola no 
tratamento da adesão com "carácter de urgência" e com a atitude positiva e de colaboração 
do Conselho da Europa a este respeito. Por último, insta as Presidências belga e húngara a 
fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para ultimar a adesão na primeira oportunidade 
que for conveniente.


